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Neşriyat Müdürlüğünce çıkanlır. Tek tek satılmaz. Alâkadar makam ve müesseseiere dağıtılır.
50 nüshadan ibaret bir yıllığı kırk kuruş mukabilinde abonelerine gönderiiir-

BEŞÎNCÎ

CİLDİN

FÎHriÎSTİ

( 1 8 7 - 2 3 6 i i c î sayılar)

T a r i h ve N o.

M ev zu u

1

C/5

İL

219 1 153
i

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye' Kabul tarihi: 16/VI1/1943
Kanununabağh (A ) işaretli cetvelin Kanun No: 4474

236

1
!

Maarif Vekâleti kısmında değişik-,
lik yapılması hakkında kanun.
|
*
i
levlet memurları ayUklarının tevhit Kabul tarihi: 13/1/1943
vc teadülüne dair olan 3656 ve Kanun No: 4365

3888 sayılı kanunların Maarif Ve
killiği kısmında değişiklik yapılma
sı; 3694, 3 7 li, 3829. 4142 sayılı
kanunlara bağlı kadroların değişti

^

i
217 !

1
123

208
!
(1

■

rilmesi hakkında kanun.
l

4122 ve 4304 sayılı kanunlarda de Kabul tarihi: 16/VII/1943
Kanun No: 4469
ğişiklik yapılması bakında kanun.

kında kanun.

;
i

Kabul tarihi: 15/1/1943
Kanun No: 4379

«
>•
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in

rs
C/7

| 209 1 127
11!
\

Memur ve müstahdemlere verilecek Kabul tarihi: 16/XIÎ/1942 ı 206
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sa-1, Kanun No: 4327
yılı kanuna ek kanun.
j

115

Meslekî ve teknik okullar açılması Kabul tarihi: î6A^IÎ/1943
ve mevcutlarının büyütülmesi haıc- Kanun No: 4470
kınd -Kİ 4304 sayılı kanuna ek
kanun.
,

236

217

Ocferbcrlikte veya fevkalâde hallerde Kabul tarihi: 30/XI/1942
^askerî şahıslara ait hukuk dâvala- Kanun No: 4308
ıjyle icra takiplerinde yapılacaK
muameleler hakkında kanun.

204

107

sayılı kanuna bağlı cetvelin Kabul tarihi: 16/VII/1943
Kanun No: 4472
■^değiştınlraesi hakkında kanun.

235

216

"7 834

KARARN AM ELER

215

235

arcırah kararnamesi ve müzeyTelâ- fCabul tarihi: 18/VI/1943
M “^ ^u nın iadili hakkındaki 1846 sayılı Kanun No: 4440
k.-nuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı
kanunda değişiklik yapılması hak

&
\j
F'
^
b “/
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19-13 malî yılı Muvazene! Umumiye * Kabul tarihi: 12/IV/1943
Kanununa bağlı (A) cetvelinde , Kanun No- 4391
değişiklik yapılmasına dair kanun. |

1

j

i

j■

yapılmasına dair kanun.

!
T a r ih ve N o.

M evzua

12i

207

eden Terbiyesi Umum Müdürlüğü j Kabul tarihi: 13/1/1943
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik i Kanun No: 4360
n-

i

i1 ^^^aaş Kanununa ek kanun.
!
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229 ^ 193

T ^ ö y ebeleri ve köy sağlık memurları Kabul tarihi: 9/VII/1943
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 nu Kanun No: 4459
»
maralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet
/
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Ka1 '
nununun bazı maddelerinin değişn^ .
riimesine dair kanun.

187

T Tükümetee ekmek ve ekmeklik hu- Kabul tarihi 22/X/1942
■*‘Dubaı ve sair eşya ve maddeler.n Kararname No; 2/18887
dağıtılmasına dair talimatnamen.n
meriyete konulması h.

202

207

118

i

i
1

i

213

235

.

71

i

1
222 I 163

öy öğretmenleri Sağlık ve içtimai Kabul tarihi: 31/111/1943
'*’^Yardım Sandığı Nizamnamesinin Kararname No: 19696
meriyete konulması h.
*

j

Hususi idarelerden maaş alan ilk| Kabul tarihi: 13/1/1943
okul öğretmenlerinin kadrolarına, ı Kanun No: 4357
terfi, taltif ve cezalandırılmalarına j
ve bu öğretmenler için teşkil edilece.<
sağlık ve içtimai yardım sandiğiyle
yapı sandığına ve öğretmenlerin
alacaklarına dair kanun. '

l ”^öküntü kâğıt ve kartonirın toplanı- Kabul tarihi: 4/VIIÎ/1942
■*^rak «^utubetsiz ve cemiz yerlerue Kararname No; 2/18516
muhafaza edilmesi h.

i

1
236 j 217

l^/faarif Vekilliğine bağlı yatılı okuî- Kabul tarihi: 24/VI/1943
‘^^■“•iarla Validebağ
Prevanteryura ve Kararname No: 2/20168
_
Sanatoıyumuna ucuz şeker veril
mesi h.
1 3 tsmî daire ve müesseseiere ai: Kabul tarihi: 29/1V/1943
■^\lâniaun l haziran 1943 tarihinden Kararname No: 2/19828

j

222 j 163

itibaren Türk Basın Birliği vasıtaLİyle neşrettirilmesi h.
O 656 sayılı kanunun 3 üncü ve 3659 Kabul tarihi: 27/VII/1942
^ ia y ılı kanunun 5 inci maddelerinin Kararname No: 2/18407
(H ) fıkralarına göre yabancı ad
imtihanlarım yapacak olan komiiyonlar h.
!

187

1
1
i

1i1
1
_

1
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Mevzuu

TALİMATNAMELER
A likara Dil ve Tarih-Coğrafya Faku!*j Karar tarihi: 11/III/1943
îim î Yaıduncılar
V ij rı^f m/*T lar T
a lim a fn a - ; K
a ra r fM
vısii 442
2
İlmî
TalimatnaKarar
sayısı:
mesi h.
-

215

l^ c v le t Resim ve Heykel Sergisi Tali-! Karar tarihi: 26/IX/1942
ıcatnamesinin 24 üncü maddesinin Karar No: 315
değiştirilmesi h.

19i

'^ ü k sek Köy Enstitüsü Talimamame-, Karar tarihi: 24/VII/1943
si h.
Karar No: 228

236

218

Yüksek Mühendis Okulu Dergisi j Karar tarihi: 17/XII/1942
Talimatnamesi lu
Karar No: 356

204

110

tarihi: 22/X II /1942
No: 355

204

108

tarihi 18/VII/1943
N o: 218

236

t 218

ölge sanat okullannda okutulan |Karar tarihi: 20/IX/1942
aritmetik, cebir, geometri ve tri- Karar No: 308
gonometri derslerinin matematik
adı altında tek nota tâbi tutul
ması h.

192

31

Bölge Sanat Okulunun her iki dev Karar tarihi: lO/V/1943
resine ayrı isimler verilmesi h.
Karar sayısı: 94

227

187

143

^ ^ r/»eî
resi

^

Karar tarihi: 18/VII/1943
Karar N o: 223

236

219

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Karar tarihi: 8/V/1943
Karar No: 81
Öğretim Talimamamesi h.

224

177

Disiplin Talimatnamesinin 9 uncu Karar tarihi: 23/VII/1943
Karar No: 225
maddesinin değiştirilmesi h.

236

219

228

191

Harçlıklj Talebe TaEraamamesi

h.

Karar tarihi: 21/VI/1943
Karar N o: 195
_
I

jm tihan Talimatnamesinin 83 üncü Karar tarihi: 26/XI/1942 : 201
■^maddesinin tadili h.
Karar N o: p45
!
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa Karar tarihi: 14/X1/1942 ^ 198
kültesi Doktora Talimatnamesinin Karar sayısı: 342
|
I
5 üncü maddesi h.

61

İstanbul Üniversitesi İktisat Faküî- Karar tarihi: 2/Xl/1942
tesi Lisans, Öğretim ve İmtihanlar|Karar sayısı: 331
Tah'matnamesi b.
’

196 i
i

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-j Karar tarihi: 16A^I/1943
Diş Tababeti Okulu Öğretim ve! Karar N o: 189
İmtihanlar Talimamamesi h]
,

229 1 193

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-* Karar tarihi: l/VI/1943
İmtihan
Talimamamesinin
bazı|Karar No: 156
maddelerinin değiştirilmesi h.
•

227

İstanbul Üniversitesi Yabana Diller Karar tarihi: 8/V/1943
Okulu Talimamamesinin bazı mad Karar sayısı: 79
delerinin değiştirilmesi h.

224

i z Enstitüleri Sınıf Geçme ve Bitir-1Karar
tarihi: 17/X/1942
me İmtihanları Talimamamesinin|Karar sayısı: 325
bir sınıfta iki yıl muvaffak olamı-!
'
yanlara dair 39 uncu maddesi h,
!

195 !

K

173

224 ^ 173

Siyasal Bilgiler Okulu Talimama Karar tarihi: 12/XII/1942
mesinin 77 nci maddesi h.
Karar sayısı: 353

204

107

ıp Fakültesi İmtihan Talimatname Karar tarihi: 30/X lI/19421 206
sinin birinci, üçüncü ve dokuzuncu Karar No: 363
maddeleri h-

115

•

[ 196

135

Eski Ulûmu Aliyeyi Ticariye Mekte Karar tarihi: - 24/XI/1942
bi talebesinin Yüksek Ticaret \e Karar No: 344
iktisat Okulu mezuniyet imtihanla
rına kabulü h.

200

65

/ ^ azi Terbiye Enstitüsü Tarih-Coğraf- Karar tarihi: 9/II/1943
ya Şubesine konulan yurt bilgisi Karar N o: 30
dersi h.

211

131

Î _ J asanoğlan Köy
Enstitüsünde köy Karar tarihi: 19/X/1942
enstitülerine öğretmen
yetiştirme Karar N o: 327
kursları açılması h.

195

49

T stanbul Akşam Terzilik Okulu Müf Karar tarihi: 22/1/1943
redat Programı ile Ders Dağıtma Karar N o: 22
•
Cetveli h.

213

137

229

194

204

lo:

Oiyasal Bilgiler Okulu laş sömestr I Karar tarihi: 9/11/1943
imtihanı h.
Karar N o: 31
I

211

131

npalim ve manevra için askere alınmış Karar tarihi: 9/11/1943
lykülte ve yüksek okullar talebesi h. Karar N o: 29

212

135

193

33

218

151

İstanbuldaki Erkek Terzilik Okulu Karar tarihi: 16/VI/1943
.
na bundan böyle Erkek Orta Ter Karar N o: 190
zilik Okulu adı verilmesi h.
^^^îz Meslek Öğretmen Okulunun İh- Karar tarihi: 12/XII/1942
^tisas Şubeleri ve Ders Dağıtma Cet Karar N o: 351
veli h.

i

Y eni Kolej’in muadeleti h.

I Karar tarihi: 30/IX/1942
I Karar N o: 319

53

Müdürler Encümeni^kararlaîi:

1

üksek İktisat ve Ticaret Okulu Ta Karar tarihi: 14/111/1943
limatnamesi h.
Karar N o: 44

| 217
j

147

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Ta Karar tarihi: 14/111/1943
limatnamesi h.
Karar No: 44

^ 218

151

î

212

49

':yasal Bilgiler Okulu Talimamame- Karar tarihi: 8/V/1943
sinin ders ve imtihanlara ait hü Karar No: 80
kümleri h.
*
.

204 i 108

Erkek Terzilik Okulunun müfredat Karar tarihi: 29/1/1943
programı ile ders dağıtma cetveli n. Karar N o: 23

53

187

KARARLAR

'C ’ rkek Teknik Öğretmen Okulu Ma- Karar tarihi: 12/XII/ 1SM2
^^iangozluk Şubesinde tatbik edilecek Karar N o: 354
mtematik programı h.

187

22 '

I Karar
|Karar
I
Karar
' Karar

Talim ve Terbiye Heyeti kararları :

6

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül Karar tarihi: 29/V/1943
tesi Doktora Talimatnamesine bir Karar N o: 154
fıkra eklenmesi h.

Ticaret Orta Okullariyle Liseleri İm Karar tarihi: 2/11/1942
tihan Talimatnamesinin kırkıncı Karar No: 334 . - .
maddesi h.

Yüksek Mühendis Okulu Disiplin
Talimamamesi h.
•.
*
Yüksek Öğretmen Okulu Tab'matnemeşinin 7 nci maddesi h.

236 . 217

Devletler Hukuku
Türk Enstitü Karar tarihi: 18/VII/1943
sünde verilecek kurlara mahsus ta Karar No: 216
li mamame h.
Devlerler Hukuku Türk Enstitü
süne ait talimatname h.

31

••

I
î
Kız Enstitüsüne (Mithatpa- Karar tarihi: 11/III/1943
ÎH K:z Enstitüsü) ve İzmir BöUe Karar N o: 12
Sanat Okuluna da (Mithatpaşa Er'
kek Sanat Okulu) adı verildiği h. ‘

T Tsküdar

r

3

1
C3

Tarih ve No=

Mevzuu

Mevzuu

es
C/7

m

'

57

197

h.

112

205'

^^İcaret liseleri ile orta ticaret okul-.Karar tarihi: 27/1/1943
brı yeni müfredat programı ve ders! Karar sayısı: 14
dağıtma cetveli h.
!
.

127

209

51293/4/11064

22 "

rta okulların 1, 2 ve 3 üncü sınıfla-j
iinda okutulmak
üzere yazılacak ^
tarih kitapları şartnamesi.
j

205

"^803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli|
'^civarında İvrîz, YıldızeE civarmda'
Pamu'.'pınar adlariyle açılan köy
enstitülerinin vaziyet plânlariyle
avan projelerine ait müsabaka şart
namesi.

189

113

226 ; 185

BJ
Cm

e;
k
1.«

I
^ I KXl

211i 131

Antrenör, monitör, eğitmenlerin ça Beden Terbiyesi Umum Md. 233
8/VII/1943 243/34
lışma raporları h.

Ayniyat muhasip ve mutemetlerinin Levazım: 17/OCI1/1942
1
adlarının acele Vekilliğe gönderil
mesi h.
1 Levzım; 4/\Vl943
8
i
ii
Ayniyat Talimatnamesinin 37 nci i Neşriyat: 12/DC/1943
maddesinin 3. fıkrasının tadili h. j 81/7974
__
j
Neşriyat: 7/IX/1942
jö s e d ı evrakın kullanılması h.
182/8473
Ayniyat Talimatnamesi h,

982

203 1071

,jg 9
İ '

23

904

222

1

218İ 152; 1010
1
i
j
i
i
î
j
i

189:

191

21

29

897

i
i -

Benzin tahdidi h.

Neşriyat;

18/IX/1942

198

81/8283
5, 6, 7 ve 8 inci cilt düsturlar h.

¡Neşriyat: 3/V/1943
i 81/3980

,

18?j 1045

47İ 924
j
j

.221

201
i

Neşriyat: 16/X/ 1942
81/7974

İl 94

İ215

Levâznn
16/111/1943

2

yapılacak nakli Neşriyat: 3/V/1943
31/3979

‘

.

i Kız Teknik Öğretim:
20/IV/1943 5880

Diploma nakil ilmühaberi ve sair İlköğretim : 2/VÎÎ/1943
belgelere yapıştırılacak fotoğraf- 6/9029
1ar h.
-

I

1

23

6l\ 938
!
î
67| 944

11

(
47İ W3

1

Demirbaş eşya cervelleri h.

112! 964

i

1
1

-

144

998

1
I

İ222
]
\

165jl027

İ193
j1
!
i
¡228
i
î

33! 919

!i 89
i
;

1
192| 1053
i
22İ 898

i

i

;

I

224’ 179 1034
‘232‘ 199j 1058

I

i

Erkek Teknik Öğretim:

'

'

i 23/XI/1942 16227
Disiplin kurulları üyelerinin harcı İLk Öğretim: 2/'VII/1943
6/8977
rahları h.

!
;
ı232j 202 1063
I i

rkek sanat okullarında hL M. V. ve Erkek Teknik Öğretim:
Askerî Fabrikalar hesabına okuyan 22/111/1943 4102
talebe h.

i

T T asta öğretmen ve memuriann ne su-j Orta Öğretim: 21/V/1943

162H026

i

Neşriyat: 5/Xi/1942
81/10947
'

Los

tırılacağı h.

6 lj 937

j
194

4981

eğişmez gelirlilere yapılacak daği’’- Neşriyat: 4/1/1943
malarda «ana karne» lerin nasıl 81/23
kullanılacağı h.

Dikiş makineleri h.
,

913
_

Neşriyat: 16/XI/1942
82/10037
'

Devlete ait gayri menkullerin mua Neşriyat: lO/VIII/1942
melelerinin İvialiye Vekâletince y-ı- 81/7972
pılacağı h.

j

903

Bursa Ziraat Mektebi sabit sermaye
sine ait fidanlar h.
52350/8230

Devlet kırtasiye ve matbua idaresin Neşriyat: 18/VI/1943
den satın alınacak malzeme h.
82/5832

165İ1029
ij

!

189'
î 1

Ders aletlerine ihtimam edilmesi h. Kız Teknik Öğretim:
28/IX/1942 11557

i203İ 105! 955

67 945

Bölge Sanat Okullarına M. M. Ve Erkek Teknik Öğretim:
kaleti ve Askerî Fabrikalar hesabına 14/IX/1942 10643
alınacak talebe h.

Deniz yollariylfc
yat h.

İ215' U 4. 999

Beden terbiyesi
dersinden istisna Beden terbiyesi ve İzcilik:' ‘227
İ/V 1 /1 9 4 İ 2071/8/387
edilecek talebeler h.
!
Benzin müsaadelerinin 9/IX/194l Neşriyat: 3/XL'1942
tarihinden 1/X/1942 tarihine kad ir 32/10106
iptal edildiği h.

983

131

;201

Çimento sarfıyatmm kontrolü h.

j-evazım
16/111/1943

1

'211

Birinci kanaat notu devresinin sona Talim ve Terbiye:
ermesi dolayısiyle verilecek dinlen a/XII/1942 2 - 1742/21
me tatili h.

Çiçek aşısı h.

İdare ve m u habere işle ri h a k k m d a :

Ayniyat hesabı h.

161 1025

|

204; 110 958
! !
* ■
! 1
.

TAMİMLER

Askerde bulunan memur ve öğret Seferberlik: 18/IX/1942
8022 - 6/1956
menlerimizin terfileri h.

^

Bir yaş büyük, bir yaş küçük talebe Hususi Öğretim:
lerin hususi Türk okullarına da alı 22/XII/1942 9/3935
nabileceğine dair.

^✓ içek aşısı hakkında.

merikan perdelerin beyazlatılması h. Kız Teknik Öğretim:
10/11/1943
2026

929

51

Bir sene içinde umumi kütüphanelere Kütüphaneler: 29/IV/1943 *220İ 160 1021
kaydedilen kitapların bildirilmesi h. 5034/2/81
* I

ik okul öğretmenleri yapı sandı-,
ğmca vaptırılacak evlerin plânlariy-i
İe avan projelerine ait müsabaka j
şurtnamesi.
j

Tarih ve No.

!l95
|
•

c/i

in

W}

1939 yılından ewel orta okullardan Seferberlik: 5/11/1943
mezun olan talebelerin orta ehliyet-1260
nameleri h.
‘

ŞA RTN A M ELER

Mevzuu

I

1942— 1943 ders yılı iftihar listesi Orta Öğretim: 30/IV/1943221

%Tarih Müfredatı hu

C3
H V...
C3

Tarih ve No.

Biçki-dikİş yurtlan
idareleri tara- Kız Teknik Öğretim:
fından değiştirilmesi teklif edile- 19/X/1942 13764
cek ücretler h.

PRO G RA M LA R
Y ise klâsik şube üçüncü sınıf müfre-j Karar tarihi: 2/XI/1942
dat programlan h.
i Karar sayısı: 336

1

'^retle rapor akcakları h.

1 53/14569

i
216j İ45 1003
j
i

;225j 183|1042

4

O

Mevzuu

Tarih ve No.

i»SJ
CD

TTiı>taIıkİ3n
dolayısîyle derslere J “-j Seferberlik: 16/IIİ/1943
'*‘v3m edemiyen askerlik dersi öğret-î 8022 - 3/470
menlerinin ücretleri h.

Mevzuu

î5
CTj

t

i

1911

Her hangi bir okuldan mezun olan Orta Öğretim: 5/V/1943
trtlebeve ilk ve orta okul şahadetna-j 19672
melerinin iadesi h.
j
•
î
..
^kamet edecek müdür ve öğretmen-j Orta Öğretim: 30/1/1943
ler h.
• 52350/2667

^233
,
i
209

2525 :ayılı kanun uyannca soyadla Yüksek Öğretim: 1/11/1943 210
rını kullanmıyanlar h.
4/172/150
i
‘

29

912

203, 1069

977

zunlariyle ilk öğretim müfettişleri 6/8975
h.
'

223

167 1031

İlk Okul Öğretmenleri Sağlık ve İlk Öğretim: 4/11/1943
İçtimai Yardım ve Yapı Sandıkları 2162
umumi heyet mümessillerinin se-!
' çilmes. h.

212

134

988

İlk Oıtul Öğretmenleri Yapı Sandı fik Öğredm: 17/6/1943
8342
ğı posta adresi h.

|232| İ 9 9 '1059
‘
'

İlk okul öğretmenlerinin alacakla İlk Öğretim: 21/1/1942
rına, n.esken bedellerine, yapı ve 6/994
içtimai yardım sandıklarına, terfi
taltif ve tecziyelerine dair kanun h-

207
'

Orta Öğretim: 22/X II/Í942^2051 m ;
51293/42781

9(j0

İstihlâkin tanzimi ve teşkilâdandı- Neşriyat: 7/IX/1942
82/7750
tıİması h,
-

189;

istihlâkin tanzimi ve tcşkilâdandı- Neşriyat: 18/11/1943
81/1527
rılmaM h.

212i 135i 986

İsdhlâkin tanzimi ve teşkilâtlandırıl Neşriyat: 24/XI/1942
ması işlerine dair Ticaret Vekâletin 81/10411
den alman tamim h.

|200 : 65; 942
1

Kaybolan bankmotlar h.
•

1

1

Neşriyat: 2/111/1943
81/2590

Neşriyat: 18/IX/1942
9125 ■

Kırusıyc sauş nispetinin arnnidı- Neşriyat: 3/111/1943
81/2017

¿1 h.

1
.!
1
!
1
1
194! 47 925
i
I i
t!
■ 1
214i 14 Î 993
!
j1
,225
i

Kırtasiye satış nispetinin %60 nispe- 7'ieşriyat; 4/XII/1942
81/10837
dne çıkarıldığı h.

202

Kız Meslek Öğretmen Okuluna gi Kız Teknik Öğretim:
ren talebenin imtihan evrakı ve iş ll/V/1943 7086
leri h.

933
1

I\
216 1 145 ınnn

Kınasiye satış nispetinin çoğaltıl Neşriyat: 21/V/1943
81/4675
dığı h.

Kız enstitülerinin sene sonu sergileri Kız Teknik Öğredm:
18/V/L943 7833
h.

1

Í ■

1

[

22ı 899

Í

950

j
225

p3
i

95Î
1

126j 971
1
i
i
i
210|
210 129 i ,978
:.
t

i 1631

^3^ 200 1062
Í
11
i
i .
i
216 146 1005

Köy kadınları gezici kurslarına veri Kız Teknik Öğretim:
len numaralar h.
23/111/1943 4129
Köy Kadınlan gezici kurslarndaki i K îz Teknik Öğretim
demirbaş eşyanın kaydı h.
6/VII /1943 10798

233

Köy kadınlan gezici kurslarıma ih Kız Teknik Öğretim:
tiyaçları h.
9/X/1942 12393

194

47

922

Köy kadınları gezici kurslarının l'.-^K iz Teknik Öğretim:
t
dyaçları h.
¡9/1/1943 748 - 2/351

206

115

967

2u., 1068

957

Köy ckullan ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izahnamesi.
15241

203

Köy okullarına tahsis edilecek ha-1 jjk Öğretim: 2/VII/1943
zine malı arazinin tesbitinde tapu 6/8976
dan bir memur bulundunılnaası h.

232

Köy Öğretmenleri Sağlık ve içtimai İlk Öğretim: lO/VI/1943
Yardım Sandığı
Nizamnamesinin 6/8017
tatbiki h.

227 i88,1048
<
'

T ise ve orta okullarda bir sene sınıf Seferberlik: 11/11/1943
"^geçemiyen ve ikinci sene bütünle £022-5/308
meye kalan talebenin askerlik duru
mu h.

i
!

79, 953
-I
1
I99¡ 1060

I

'211; J 32İ 984

Liseleri bitirdikleri okullardan gayn Orta Öğretim: 2/^11/1943 ^233 203] 1066
okullarda imtihana girenlerin dip 31293/6
'
1
:
lomaları h.
aarif
müdürlüklerince
yıllık raporlar h.

verilecek İlk Öğretim: 17/X1/1942
14520

Maarif teşkilâtından maaş veya üc Orta Öğredm: 9/1/1943
ret alan doktorların vazife ve salâ 614
hiyetleri h.

jl98;
!

gjl 939
'

|207 12 1 970
I I

Levazım: 4/V/1943
7

222i 165İİ028

Mecburi hizmet mükellefiyetine tâbi Hukuk Müşavirliği:
talebeden okulu terk eden ve okul 7/V /1943 132/421
dan çıkarılanlar hakkında yapıla
cak muamele h.

‘2221 166; 1030

Memur ve öğretmenlerimizin as Seferberlik: 29/iV/'1943
kerlik vukuaü h.
,
8022/5/705

220

Malî yıl başı tadadı h.

181 1035

.77

77

>
!
.
203
Köy k-»dînları gezici kursunu biti-1 Kız Teknik Öğretim:
tenlere verilecek belge h.
Í5/XII/1942 748 - 2/17703
■

1I7

il9?

¡208

29

î

İlk Okul Öğretmenleri Sağlık ve İç İlk Öğretim: 8/V/1943
timai Yardim ve Yapı Sandıklan 6/1307
Statüleıi h.

j Neşriyat: 16/X/1942
¡81/9804

Kitap siparişleri karşılığının para|Neşriyat: 26/1/1943
olarak gönderilmesi h.
j S 1/852

•

139, 991

j^ â ğ ı t tasarrufu hakkmda.

^02

973

915
!

Kız teknik öğretim okullan eşyaları- Kız Teknik Öğretim:
nın tesellümü h,
j 27/XI/i942 7420 - 2/

128

TS
u

ZL
1
jl91 1 29

Köy ensdrülerinde okuyan talebe h. |İlk Öğretim: 4/ÍI/1943

ikinci kanaat notu devresinin sona Talim ve Terbiye: 3/111/19432}4
ermesi dolayısiyle verilecek dinlen 2/351/3
*
I
me tatili h.

İmtihan kâğıtlan h.

Kız teknik okullarında talebenin ge-. Kız Teknik Öğretim:
reklî bez, basma ve saire temrin j 23/IX/1942 11188
ihtiyacı h.
'

rt
>
(Ti

r>
î3

Tarih ve No.

CT;

216, 145 1002i

.

Hazarda ve seferde silâh altına çağ Seferberlik: 24/IX/1942
rılan yedek subay ve askerî memur 8022 - 5/2023
lar h.

Kırta,.iye satış nispeti h.

O

2:

181 1036

171 1032
1

1

Afemurlara dağıtılacak
mensucat dağıtımı h.

pamuklu Neşriyat: 4/XII/1942
81/10838

,2 02 |

160 1023

77

952
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(l8 7 - 236 ncı sayılar)

Alfabetik indeksin kullanılması

Tebliğler
karar ve

Dergisinin
tamimlerle

beşinci

cildini teşkil

diğer yazılar,

eden 1 8 7 - 2 36 ncı

sayılarda yayınlanmış

alfabetik indeks vasıtasiyle kolaylıkla bulunabilir.

bulunan

bütün kanun,

kararname, tefsir,

Aranan yazıyı bulmak için bu yazının

yalnız

konusunu bilmek kâfidir. Konu bilindikten sonra, yazıyı arayıp bulmak kolaylaşır. Bu husustaki örnekler Tebliğler Dergisinin dördüncü
.

M E V Z U U

cildine ait alfabetik indeksin başlangıcında verilmiştir.

'

M E V Z U U

M E V Z U U

CAi

OT;
1938 yılında Çanakkale Valiliğinden
mesken bedeli alacağı olan ilk okul
öğretmenleri h.

A dları^değiştirilen kazalar
Reyhaniye kazasının adının değiştiril
diği h.
Yaylak kazası adının Bozova olarak
değiştirildiği h.
.

231

198

19ü

26

Şıtak kazası adının Çatak olarak de
ğiştirildiği h.
A d lan d eğ iştirilen o k u llar
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Erkek Sa
nat Okulu) adı verildiği h.
Afyon E rk e k O rta S an at Okulu
Yeni açılan Erkek Orta Sanat Okulları
Ahmet Özüduru
Mütaahhit Ahmet Özüduru h.
Ailede Çocuk Terbiyesi
Çocuk bakımına ait kitaplar h.
A karyakıt m üsaadelerinin iptali
Benzin müsaadelerinin 9 - IX * 1941
tarihinden 1 - X - 1942 tarihine kadar
iptal edildiği h.
Akasya F id an ları
Bursa Ziraat Mektebi sabit sermaye
sine ait fidanlar h.
-Akşam K ız Sanat O k u lların ın sene
sonu sergileri
Kız Enstitülerinin sene sonu sergileri h.
Akşam K ız Sanat O ku llarının vakit
cetvelleri
Vakit cetveli h.
A lacaklı öğretm enler
Bilecik Valiliğinde 1932 malî yılın
dan mesken bedeli alacağı bulunan
İlk okul öğretmenleri h.

188

1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar ka
zası Mollaveys öğretmeni olup, hali
hazırda nerede olduğu malûm bulunmıyan Rıza Tolongûç'ûn mesken be
deli alacağı h.
Bolu Valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli alacağı bulunan ilk okul öğ
retmenlerine
Burdur Valiliğinden mesken
alacağı olan öğretmenler

225

225

195

214

141

189

23

bedeli

32

Çanakkale
Valiliğinden 1932 yılı
mesken bedeli alacağı olan öğret
menler h.

217

150

68

Eskişehir Valiliğinden maaş farkı ala
cağı bulunan öğretmenler h.

225

184

Gaziantep Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

205

İ.14

Hatay Valiliğinden alacağı olan ilk*
'okul öğretmenleri h.

187

4

152

İçel Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı olan öğretmenler h.

207

121

181

İzmir Valiliğinden 1932 ve 1939 yılları
mesken bedellerinden alacaklı bulunan
öğretmenler h.
■

214

141

181

Manisa Valiliğinden mesken bedeli
alacağı bulunan öğretmenler h.

.217

150

51

Siirt Valiliğinde 1932 yılında çalış
mış olan öğrenmelilerin alacakları olan
mesken bedeli h. •

198

218

64

48

231

198

199

78

194

151

201

202

Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933,
1934 yıllarında mesken bedeli alacağı
bu’unan ilk okul öğretmenleri h.

218

192

’

61

210

129

Siirt Valiliğinden 1932 yılında mes
ken bedeli ve yol parasından alacağı
bulunan ilk okul öğretmenleri h

217

150

Trabzon Valiliğinden alacağı bulunan
öğretmenlere

217

150

6 5 5 sıra n u m aralı tam im de y ap ı
lacak düzeltm eler
•
Talebe kayıt ve kabul işleri h.

204

110

218

152

213

137

211

131

205

112

215

143

215

143

233

203

6 0 sayılı T eb liğ ler D ergisinde n eş
red ilen h a rf ve rakam şekilleri
izahnam esî
60 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan
izahnamedeki harf ve rakam şekilleri h.
Am elî d ersler için lüzum lu olan
tem rin m alzem esi
Amelî dersler için lüzumlu olan temrinlik malzeme h. •
A m erikan p erd elik lerin beyazla
tılm ası
Amerikan perdeliklerin beyazlatılması h.
Ana k arn elerin kullanılm ası
Değişmez gelirlilere yapılacak dağıt
malarda «Ana Karn-^lerin» nasıl kul
lanılacağı h.
A nkara Dil ve T arih * Coğrafya F a 
kültesi İlm î y ard ım cılar talim at"
nam esi
'
.
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi İlmî yardımcılar talimatna
mesi h.
'
Ankarada açılacak kız enstitü leri
talebesi resim sergisi
Talebe tarafından yapılan resimlerin
Ankara'da açılacak sergide teşhiri h.
A ntrenörlerin çalışm a rap orları
Antrenör, monitör eğitmenlerin çalış
ma raporları h.
•

2

M E VZ U V

M E V Z U U
CZ)

A ritm etik. Cebir. G eom etri, T rig o 
nom etri «lerslerinin M atem atik adı
altında tek notu tâbi tutulm ası
Bölge Sanat Okullarında okutu'an Arit
metik, Cebir, Geometri ve Trigono
metri derslerinin Matematik adı altın
da tek nota tâbi tutulması h.
Asaleten tâyin .edilecek m em urN r
Muvazzaflık hizmetini yapmıyanların
asaleten memur tâyin edilmemeleri h
Askerde bulunan m em ur ve öğretm eo leıin te rfi işleri
•
Askerde bulunan memur ve öğret
menlerimizin terfileri h.

Atletizm m ü sabak aları
İstanbul kız okulları arasında
bedilen koşular h.

192

189

189

31

23

23

A skerî ders öğretm en lerin in ü c
retleri
Has’alıklan dolayısiyle derslere devam
edrraiyen askerlik dersi öğıetmenlerinin ücretleri h.

216

145

A skerî eblîyetnaraeler
Orta askerî ehliyetnameler h.

22 i

182

-

A skerî F a b rik a la r hesabına Bölge
Sanal O ku llarına alın acak talebe
Bölge Sanat Okullarına M M Vekâ
leti ve Askeri Fabrikalar hesabına alı
nacak talebe h.
.
A skerî F a b rik a la r hesabına Erkek
iianat O kuliarm da okuyan talebe
Erkek Sanat Okulla ında M. M V.
ve Askeri Fabrikalar hesabına okuyan
talebe h.
Ask erî orta eh liyetnam elerini vak
tinde alm am ış olan talebeye bu
ehliyetnam en n veri'm e şekli
Askerî oıta ehliyetnameler h.
Askerî vazifeye vaktinde icabet
etnıiyen yedek subaylara tatbik
edilecek cezai bü kü m ler
Hazarda ve seferde silâh altına çağ
rılan yedek subay ve askerî memur
lar h.
.
'
A skerlik ehliyetnam eleri
1939 yıl ndan evvel orta okullardan
mezun olan talebelerin orta ehliyet
nameleri h.
A skerlik işleri
.
Muvazzaflık hizmetini yapmıyanların
asaleten memur tâyin edilmemeleri h.
A skerlik
fe rb e rb k
Memur
vukuatı

vukuatının la fsilâ tiy le Semü^.ürlüğüne bildirilm esi
ve öğretmenlerimizin askerlik
h.

A skerlikten tecil
Yüksek tahs le devam eden yedek su
bay ve askerî memurların tahsillerinin
devamı mûddetınce silâh altına alınmtyacaklan h.
Atletizm çalışm aları
1942 • 1943 deıs yılı atletizm
malan h.
.

terli217

Ayniyat hesabının tutulm ası
Ayniyat hesabı h.

215

144

Ayniyat m addelerinin m alî yıl b a
şında sayılm ası
Mali yıl başı tadadı h.

222

165

Ayniyat m uhasip ve m u tem etleri
Ayniyat muhasip ve mutemetlerinin
adlarının acele Vekilliğe gönderilmesi h.

203

105

Ayniyat talim atnam esi
Ayniyat talimatnamesi h.

222

165

Ayniyat talimatname-inin 37 nci mad
desinin 3 üncü fıkrasının tadili h.

189

216

233

191

211

189

220

Ayniyat talim atn am esin in 3 2 nci
m addesindeki o rtalam a fiat fo r 
m ülü m isalinin değiştirilm esi
Ayn’yat talimatnamesinin 32 nci maddesTıdeki ortalama fiatı bulmak, için
göstenicD misalin değiştirilmesi h.

145

201

i 46

B a lık esir E rk ek O rta S a n a l O kulu
Yeni açılan Erkek O. ta Sanat Okuilan

231

198

Ras îı evrakın tasarru fla k u lla n ıl
m ası
-■
Şaşılı evrakın kullanılması h.

191

29

B aşka başka yabjn c» dil okutan
iki oku lu n birinden Ötekisine n a k 
leden taleben in y a b a n n dil y ok la
m ası hakkında talim atn am e
Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren talebe h.

224

179

29

Beden terbiyesi dersinden istisna
edilecek taleb eler
.
Beden terbiyesi dersinden istisna edi
lecek’ talebeler h. ,

22 :

18:

131

Beden terbiyesi m ü k ellefiy eti ça 
lışm aları
Bedrn terbiyesi mükellefiyeti çalış
maları h.

187

2

23

160

189

çalış*
197

216

21

23

Beden T erbiyesi Umum Müdürlüğü
1942 m alî yılı bütçesinde değigik"
lik yapılm asına dair kanun
.
Beden Terbiyesi Umura Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun.
-

60

207

B rig elere yap ıştırılacak fo to ğ ra fla r
Diploma, nakil ilmühaberi ve sair bel
. gelere >apıştırılacak fotoğraflar h.
Benzin istih lâkin in tahdidi.
Benzin tahdidi h.

227

Î89

Benzin m üsaadelerinin ip tali
Benzin müsaadelerinin 9 / IX / 1941
tarihinden 1/X/1942 tarihine kadar
iptal edildiği h.
.
.

121

5 , 6 , 7 ve ö inci cilt düsturların
n<ı8il tedarik edileceği
5, 6 , 7 ve 8 inci cilt düsturlar h.

221

162

o / X lI/ 1 9 4 2 tarih in d e vadesi hıılû l
edecek olan Sivas - E rzu rum tah 
villeri
Sivas - Erzurum tahvillerinin 5/XII/942
tarihinde vadesi, hulul edecek kupon
bedelleri h.
.

203

105

5 7 6 sıra n u m aralı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve
kız tekn'k öğretim okullarını ilgilen-.
diren tamimlerden bazıları h.

194

47

B içk i - D ikiş yu rtları ü cre tje ri
Bı<;kr - Dikiş yurtları idareleri tarafın
dan değiştiıiimesi teklif edilecek üc
retler h.
•

195

51

B ile cik V aliliğind en m esken bedeli
alai'uğı olan ö ğretm en ler.
Bilecik Valiliğinde 1932 malî yılından
mesken bedeli alacağı bulunan ilk
okul öğreimenleri h.

195

51

1 9 l 2 - 1 9 4 3 ders yılı atletizm çalışm ulun
1942 - 1943 ders yılı atletizm çalış
maları h.

197

60

1942 - 1 9 1 3 ders yılı b irin ci k a n a 
at notu devresinin sonunda verile
cek d in len m e tatili
Birinci kan.iat notu .devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tau iı'h.
•

201

67

1 9 4 2 - 194 3 ders y ılı haziran dev
resi im tihanla rı
•
1942 - 1913 ders yılı haziran imtihan
' devresi h.
■

220

155

1 9 4 2 - 1 9 4 3 ders yılı iftih a r listeleri
1942 - 1943 ders yılı iftihar listesi h.

221

161

19 î2 - 1 9 4 3 ders yılı ik in ci kanaat
notu devresinin sonu erm eşi Uulayısiyle verilecek tatil
İkinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.

214

139

1942 - 1 9 1 3 ders yılı m a a rif ista
tistikleri
.
Bu yılın maarif istatistikleri h.

195

50

1 9 4 2 - 1 9 4 3 ders yılı o k u l spor
yuriların'.n çalışm aları
■ Okul spor yurtlarının yeni deıs yılı
çalışmaları h.

197

60

188

5

190

25

232

199

194

47

İ 9 4 2 - 1 9 43 ders yılında oku tu lacak
k itap lar
1942 - 1943 ders yılında okutulacak
kitaplar h.

61

1 9 4 2 - 19 i3 ders y ılın ın ilk saa
tinde talebeye uktınacuk tam im
1942 -43 ders yılının ilk saatinde ta
lebeye okunacak tamım b. .
'

.

198

JZ
oo

(Al

3
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c4
C/5
1 9 * 2 - 1 9 4 3 ders y ılı eylül im tihan
devresi
'
1943- 1944 ders yılı başı imtihan
devresi h. '
1 9 4 2 m alî yılı Muvazene! U m um i
ye kanununa bağlı «A» cetvelinde
d eğişiklik yapılm asm a dair kanun
194 ¿ mali yılı Muvazenei umumiye
Kanununa bağlı (A) cetvelinde deği*
şıklık yapılmasına dair kanun
19 4 2 y ılı 9 eylül atletizm müsabak aiu n
9 e>tûl atletizm müsabakalarının ya*
pıiunyacağı h.

234

219

187

-i
c/5

207

153

.3

1 9 4 3 - 1 9 4 4 ders yılı başı im tih an
devresi
1943- 1944 ders yılı başı imtihan
devıesı h.

234

207

1 9 4 3 devresi devlet orta oku l ele 
m e im tih an ları
Dcvıeı urla okul imtihanı eleme bo
luma n.

201

67

1 9 4 3 m alî yılı m uvazenei um um iye
kam ın u ııa bağlı «A» işaretli cetve
lin M aarıt Vekalet* kısım nüa değış ik .ık yapıim a^ı lıakkınU a kuınuı.
lUAİl yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa D«^lı '■A* ı^ ıeliı cci««.l.n
AUtaiıl Vekaleti kıSiUu.aa ae^ışikiık
yakılma»! HaK*ıucia kAUuu
193^ yılından evvel urla okuldan
me^uu u laularm ask erî ehiiyeınum e vri
i'^a9 yılından evvel ona okullardan
nu.zuu uiau lalcbeıcfin orta euiıyeiimmctcrı a.
1 0 4 b sıra n u m aralı tam im de yapı
lacak uuzciluıe
221 sayiıi icolığier Dergisinde neşteUıiiuif üiaa ıu4d sayılı lauıunae yapiı-eak uUi^cUıuc Ü.
Xvû2 sıra u u m araii tam im de yapı
lacak düzeltene
¿2^ sayın Tebliğler Dergisinin 171
ibu sÂUiıesınûe ue^ıedilmiş uıau 1U32
Sıla uuiuaikii iaımmüe yapnacak uuzeı ime a.
.
B .r ders yılında m eslek o ku lların a
kaydedilen ve a y rılan lalene Sayisi
Â Csiek okullarıua kaydedilen ve ay
man uucbe sayıSı û.
B ir sene içinde um um i kütüphan eie e kay denilen k ıiu p ların İnidiriim esi
'
tır sene içinde umumi kütüphanelere
kayUcaııen kiupimın biidımmcsi n.
B ir sene au ııf geçm iyen ve ik in ci
sene bütünlem eye kaiau taleben in
askeriİK. durum u
1 ise ve oru ukuilarda bir sene sınıf
gvÇemıyen ve ikinci sene bütünlemeye
kalan taıebenm askerlik durumu, h.
B ir yaş büyük veya bir yaş küçük
taleb en in hususi oku llara ahnab ileceğ i
'
' Bu yaş büyük bir yaş küçük talebelern hususi Türk okullarına da alınabiDceğıne dair

236

211

233

225

227

217

131

204

184

187
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•i
B irin ci kanaat notu devresinin so
nunda verilecek tatil
Birinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısıyla verilecek dinlenme
tatili h.
B irin ci sm ıf öğretm en in in kitabı
«Birinci sınıf öğretmeninin kitabı» ve
«İkinci sınıf öğretmeninin kitabı» adlı
eserler h.
Bolu V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan öğretm en ler
.
Bolu Valiliğinden 1932 yılında raesken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenlerine

201

215

214

67

143

. 141

Boş mem.urluk ve ö ğretm en lik lere
vekâleten inha ed ilecek lerin işe
başlam a g ü n lerin in bild ırilm e-i
Münhal memuriyetlerle boş dersler
için tâyinleri inha edileceklerin işe
başlama günlerinin de bildirilmesi h.

219

154

Bozova kazası
Yaylak kazası adının
değiştirildiği h.

190

26

Bozova olarak

B ölge S an at O ku l.'an m atem atik
de^^í notu
Bölge Sanat Okullarında okutulan
Aritmetik, Cebir, Geometri ve Trigo
nometri derslerinin Matematik adı
alanda tek nota tâoi tutulması h.
B ölg e San at O ku llarına M illî Müd aiaa Vekâleti ye Askerî F a b rik a la r
hesabına alın acak talebe
Bölge Sanat OKullanna M. M. Vekâ
leti ve Askerî fabrikalar hesabına
alınacak talebe h. '
B ölge S an at O k u lların ın h er iki
devresine ayrı isim ler verilm esi
Bölge Sanat Okuıunun her ıkı devre
sine ayrı isimler verilmesi h.
B u rsa Z iraat m ektebi sabit serm a
yesine ait fid an lar
Bursa Ziraat mektebi sabit sermaye
sine ait tıdanlar h.
B ü tünlem e im tih an ları
.
Devlet orta okul ve lise bitirme im
tihanlarında bütünlemeye kalan' tale
belerin imtihanları h.
'

192

189

227

31

23

187
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C/)
Lise coğrafya kitapları müsabakası h.

222

166

Orta okul
bakası h.

223

172

C um huriyetin X X . yd bayram m da
yapılacak tö ren ler .
Cumhuriyetin XX. yıl bayramında ya
pılacak törenler h.

234

212

C um huriyetin X X . yılında çık a rı
lacak olan m a a rif yıllığı için köy
enstitülerinden istenen m alûm at
Maarif Yillığı h.
_

234

2İ2

C um huriyetin X X . yıtında çık a rı
lacak olan m aarif yıllığı için vali
liklerd en istenen m alûm at •
Maarif Yıllığı h.
'

234

212

Ç alınan B an k ın o tlar
Kaybolan banKinotlar h.

2L6

145

Çal ışına p ro g ram lan
K'iy kadınları gezici kurslarının çalış
ma programı h.

187

Ç anakkale
Valiliğinden
m esken
bedeli alacağı olan öğretm enler
1918 yılında Çanakkale Valiliğinden
mesken bedeli alacağı olan İlk okul
öğretmenleri h.

202

78

Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933,
1934 yıllarında mesken bedeli alacağı
bulunan ilk okul öğretmenleri h.

194

48

Çanakkale Valiliğinden 1932 yılı mes
ken bedeli atacağı olan öğretmenler h.

217

150

227

189

198

61

201

67

194

47

Çocuk b akım m a ait yardım cı k i
taplar
■
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

Çocuk B ayram ı
Çocuk Bayramı ve Çocuk haftası h.

218

152

coğrafya

kitapları müsa

Ç

Çatak kazası

.

Şıtak kazası adının Çatak olarak
ğiştirild.ği h. '

218

152

de-

Çiçek aşısı
Çiçek aşısı h,

.

Çiçek aşısı h.

220

155

Çim ento sa rfiy atın ın kontrolü
Çimento sarfiyatının kontrolü h.

220

160
Cinsî T erb iy e Ö ğüıleri
«Cinsi» Teıbıye Öğütleri» adlı kitap h.

211

!04

132

110

219

154

C oğrafya k itap ları
Orta okul ve liselerle meslek okullannda bu yıl okutulacak coğrafya ki
lapları h.
•

189

21

Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

Talebeden toplanan tarih ve coğraf
ya kitaplarının iadesi h.

191

30

Çocuk Ruhu
.
Çocuk bakımına ait kitaplar b.

201

68

201

68

C oğrafya k itap ları m üsabakası
İlk okul coğrafya kitapları müsaba
kası sonucu h.

Çocuk H a sta lık la rı-B ilg isi

Çocuk Uzviyetinde Suyun Kıym eti

223

172

Çocuk bakımına ait kitaplar h.

4
i^mı
o
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C/3
D

191

29

Değişmez g elirlilere yapılacak da
ğıtm alarda «Ana k arn e» lerin k u l
lanılm ası
Değişmez gelirlilere yapılacak dağıt
malarda « Ana karnelerin * nasıl kul
lanılacağı İl.

205

112

D em irbaş eşya cetvelleri
Demirbaş eşya cetvelleri h.

215

144

D em irbaş eşyanın kaydı
Köy kadınlan gezici kurslarındaki
demirbaş eşyanın kaydı h.

233

• 203

D em irbaş eşyanın tespiti
Demirbaş eşya cetvelleri h.

215

144

Deney ve tatbikat d efterleri
Deney ve tatbikat defterleri
rapor dosyaları açılması h.

yerine

Deniz yollariyle yap ılacak n a k li
yatta takibed ilecek usul
Deniz yollariyle yapılacak nakliyat h.
Ders aletlerin in m uhafazası
Ders aletlerine ihtimam edilmesi h.

190

222
193

26

165
33

Ders k itap ları m üsabakası
İlk okul coğrafya kitapları müsabakası
sonucu h.

223

172

Lise coğrafya kitapları müsabakası h.

222

166

Orta okul
bakası h.

coğrafya

kitapları müsa
.

Ders k itap ların ın talebeben top
lanm ası
,
Talebeden toplanacak okul kitaplan h.
Ders levazım ında ta sa rru f y ap ıl
ması
Talebeler tarafından temini istenecek
okul ve ders levazımı h.
Ders tevzi cetvelleri
.
Ga’atasaray lisesinin klâsik şubesine
mahsus ders tevzi cetveli h.
Derse devam edemi>en
askerlik
dersi öğretm enlerinin ü cretleri •
Hastalıkları dolayısiyle derslere devam
edemiyen askeriik dersi öğretmenleri
nin ücretleri h
D evletler H ukuku Tü rk Enstitüsü
T alim atnam esi
«Devletler Huhuku Türk Enstitüsü» ne
ait talimatname h.
Devletler H ukuku T ü rk Enstitüsünde verilecek kurlara m ahsus talim atnam e
«Devletler Hukuku Türk Enstitüsünde ve
rilecek kurlara mahsus talimatname» h.
Devlet K ırtasiye ve M atbua İd a re
sinden satın alın acak m alzem enin
alınış şekli
Devlet Kırtasiye ve Matbua İdaresin
den satın alınacak malzeme h.
Devlet K itap ları Mütedavii S erm a
yesi Müdürlüğü m üesseselerinden
alınan
p aketlerin
kaneviçe ve
kurşunları
Paketlerin kanaviçe ve kurşunları h.

223

220

189

- 197 •

216

236

236

228

203

13
C/J

co

.

D ak tilo g rafi dersleri
Daktilografi dersleri h.
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172

155

21

95

145

219

217

192

105

Devlet K itap ları ıVlütedavil Serm avesi
M üdürlüsüne ısm arlan acak
kitap bedelleri
Kitap siparişleri karşılığının para ola
rak gönderilmesi h.
Devlet m em u rları ay lık ların ın tev
hit ve teadülüne dair olan 3 6 5 6
ve 3 8 8 8 sayılı k an u n ların M aarif
V ek illiğ i kısm ında d eğişiklik y ap ıl
m ası,
3694, 3711, 3829, 4142
sayılı k anu nlara bağ lı k ad roların
değiştirilm esi h ak k ın d a kanu n
Devlet memurlan aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs-'
mında değişiklik yapılması, 3694,
3711; 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadrolann değiştirilmesi hakkın
da kanun
.
Devlet orta oku l elem e im tih an ı
Devlet orta okul imtihanı eleme bö
lümü h.
.
Devlet orta oku l im tih an k âğ ıtları
nın in celenm esinde göz önünde
tu tu lacak n o k talar
Devlet olgunluk ve devlet orta okul
• imtihan kâğıtlarının incelenmesinde
göz önünde bulundurulacak noktalar h.‘
Devlet orta okul im tih an ın a tâbi
kız enstitüsü talebeleri
Devlet orta okul imtihanına tâbi bu
lunan kız enstitüleri talebesi h.
Devlet orta oku l im tih anın a tâbi
kız enstitüsü talebeleri h akkındaki tam im in değişen k ısım ları
Devlet orta okul imtihanlanna tâbi
bulunan kız enstitüsü talebeleri hakkındaki tamimin değiştirilecek olan
. kısmı h.
.
.
Devlet orta oku l im tih an ların d a
bütünlem eye kalan talebe
Devlet orta okul ve lise bitirme im
tihanlarında bütünlemeye kalan talebe
lerin imtihanları h.
Devlet Resim ve Heykel ' Sergisi
talim atnam esi
. _
Devlet Resim ve Heykel Sergisi tali_ matnamesinin 24 üncü maddesinin de
ğiştirilmesi h.
Devlet
taah h ü tlerin e
girm ekten
men edilen m ü taah hitler
Mütaahhit Ahmet Özüduru h.

208

!08

201

225

210

225

220

192

192

126

123

67

181

129

182

155

31

32

Devlete ait g ayrim en k u ller h a k 
kında y ap ılacak m uam eleler
Devlete ait gayri menkullerin muame
lelerinin Maliye Vekâletince yapıla
cağı h.
•

189

22

D ikiş m akin elerin in m uhafazası
Dikiş makineleri h.

224

179
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D ikiş y u rtla n ü cretleri
Biçki - Dikiş yurtlan İdareleri tarafın
dan değiştirilmesi teklif edilecek üc
retler h.

195

51

Dil bilgisi öğretim i
Dil bilgisi dersi h.

215

144

İlk okullarla orta okul ve liselerde ve
bu derecelerdeki meslek okullannda
dil bilgisi öğretimi h.

192

31

Dil ve T a rih - C oğrafya F akü ltesi
h a rçlık lı talebe talim atnam esi
Harçlıklı talebe talimatnamesi h.

228

191

D il ve T a rih - C oğrafya F akü ltesi
İlm î y ard ım cılar talim atnam esi
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi İlmî yardımcılar talimatnamesi h.

215

143

Dil ve T a rih - C oğrafya F akü ltesi
öğretim talim atnam esi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin
öğretim talimatnamesi h.

224

177

D inlenm e tatilleri
Birinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.
'

201

67

D ip lom a
Her hangi bir okuldan mezun olan
talebeye ilk ve orta şahadetnameleri
nin ladesi b.

233

203

Liseleri bitirdikleri okullardan gayri
okullarda imtihana girenlerin diplo
maları h.

233

203

D iplom a d e fte rle ri
156 sayılı Tebliğler Dergisinde yayın
lanan 757 sıra numaralı tamimin 8 inci
maddesinin değiştirildiği h. •

225

182

D iplom a m üsvedde d e fte rle ri
Sınıf geçme ve diploma müsvedde
defterleri h.
.

217

150

D ip lom alara y ap ıştırılacak fo to ğ 
r a fla r
Diploma, nakil ilmühaberi ve sair
belgelere yapıştırılacak fotoğraflar h.

232

199

D ip lom alara y ap ıştırılacak p a lla r
Diplomalara 30 kuruşluk pul yapış
tırılacağı h.

200

65

D isiplin k u ru lları üyelerinin harciro h la n
Disiplin kurulları üyelerinin har
’ cıraiıı h.

232

202

D isiplin talim atn am eleri
Disiplin talimatnamesinin 9 uncu mad
desinin değiştirilmesi h.

236

219

204

108

Diş tababeti okulu öğretim ve im 
tihan talim atn am esi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş
tababeti okulu öğretim ve imtihanlar
talimatnamesi h.

229

193

D oğum B ilg isi
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

Yüksek mühendis okulu disiplin
matnamesi h.

tali

5
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D oktora taJim alnam eîeri
'
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Dotora Talimatnamesinin 3 üncü
maddesi h.
D oktorların vazife ve f^alâhiyetleri
Maarif teşkilâtından maaş veya ücret
alan doktorların vazife ve salâhiyet'
leri h.
9 E ylül atletizm m ü sabakaları
9 Eylül atletizm müsabakalarının yapılmıyacağı h.
9 4 0 sıra n u m aralı tam im de yapı
lacak düzeltm e
23 /XI / 1942 tarih ve 199 sayılı Teb
liğler Derg^isinde neşredilmiş olan 940
sıra numaralı tamimde yapılacak dü
zeltme h.

>s

198

207

M
co

61

121

18:

200

3

65

9 8 1 sıra num aralı tam im de yapılan
değişme
Devlet orta okul imtihanlarına tâbi
bulunan kız enstitüsü talebeleri hakklndaki tamimin değiştirilecek olan
kısmı h.

225

182

D olapların kullanm a şekli
Okullardaki
dolapların
kullanılma
tarzı h.

214

139

D öküntü kâğıt ve k arton lar
K/364 sayılı kararın meriyete konul
ması h.
4 4 6 9 sayılı kanu n
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun
4 4 5 9 sayılı kanun
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun

235

215

235

213

229

193

4470 sayılı kanun
Mesleki ve teknik okullar açılması ve
mevcuılarımn büyütülmesi hakkındaki
4304 .sayılı kanuna ek kanun

235

216

4 4 7 2 sayılı kanun
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilriıesi hakkında kanun
4 2 7 4 sayılı kanun
Köy okulları ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izâhnamesi h.
.
^ 3 6 0 sayılı kanun
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değiştkiık
yapılmasma dair kanun
4 3 6 5 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması 3694,3711;
3829. 4142 sayılı kanunlara bağlı kad
roların değiştirilmesi hakkında kanun

236

236

203

207

208

217

217

79

121

123
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4 3 9 1 sayılı kanun •
1942 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı (A) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun

219

153

4 3 0 4 sayılı kanun
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkinda'^kanun

235

2! 5

Mesleki ve teknik okullar açılması ve
mevcutlannın büyütülmesi hakkındaki
4304 sayılı kanuna ek kanun
4 3 3 7 sayılı kanun
Hususi idarelerden maaş alan İlk okul
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağlık
ve içtimai yardım sandığiyle yapı san
dığına ve öğretmenlerin alacaklanna
dair kanun
4 3 5 7 sayılı kanu na göre k u ru la 
cak ilk oku l öğretm en leri sağlık
ve içtim ai yardım sandığı ana sta
tüsü.
4357 sayılı kanuna göre kurulacak İlk
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı ana statüsü h.
4 3 0 8 sayılı kanu n
Seferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî .şahıslara ait hukuk dâvalariyle
■ icra takiplerinde yapılacak muameleler
hakkında kanun.
4 3 7 9 sayılı kanun
Maaş kanunlarına ek kanun

4 4 4 0 sayılı kanun
Harcırah kararnamesi ve raüzeyyclâtının tadili hakkındaki 1846 sayılı ka
nuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması hakkında
kanun. .
’

4 4 7 4 sayılı kanun
1943 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı «A* işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmında değişiklik
yapılması hakkında kanun

M E V Z U U

4 3 2 7 sayılı kanun
Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun
4 1 4 2 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklanmn, tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunlann Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması; 3694,3711,
3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kad
roların değiştirilmesi hakkında kanun
4 1 7 8 sayılı kanu n
Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun
.
4 1 2 2 sayılı kanun
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması-hakkında kanun
4 1 2 2 ve 4 3 0 4 sayılı kanunlarda
d eğişiklik yapılm ası h akkında k a '
nun
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun

236

207

217

118

223 sayılı Tebliğler Dergisinin 171 inci
sahifesinde neşredilmiş olan 1032 sıra
numaralı tamimde yapılacak düzeltme h.

225

184

227 sayılı Tebliğler Dergisinde neş
redilmiş olan 1048 sayılı tamiminde
yapılacak düzeltme h.

233

204

Orta okul üçüncü sınıf tarih dersi
müfredatında yapılacak düzeltme h.

207

121

879 sıra numaralı
düzeltme h.

187

4

Talebe kayıt ve kabul işleri h.

204

110

Tebliğler Dergisinin 203 üncü sayısın
da yayınlanan köy okulları ve enstitü
leri teşkilât kanunun izahnamesinde,
yapılan değişiklikler, ve düzeltmeler h.

212

136

2 3 /XI/ 1942 tarih ve 199 sajnlı Teb
liğler Dergisinde neşredilmiş olan 940
sıra numaralı tamimde yapılacak dü
zeltme h.
.

200

65

Edebiyat Fakü ltesi D o k to ra ta li
m atnam esi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Doktora Talimatnamesinin 3 üncü
maddesi h.

İ98

61

E ğ itm en lerin (Beden T erb iyesi) ça 
lışm a rap orları
Antrenör, monitör eğitmenlerin çalış
ma raporları h.

233

203

E k m ek ve ekmekMk hubu bat ve
sair eşya ve m addelerin d ağıtılm a
sına d air talim atnam e
Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hubu
bat ve sair eşya ve maddelerin dağı
tılmasına dair talim.atname

202

71

E rk ek
m eslek
öğretm en okulu
m arangozluk
şubesi
m atem atik'
m üfred at program ı
•
. Erkek meslek öğretmen okulu maran
gozluk şubesinde tatbik edilecek ma
tematik programı h.
. •

204

108

E rk ek sanat en stitü lerine alınacak
yatılı tiilebeye ait m üsabaka im ti
h anı talim atı
Erkek sanat enstitüleri ve yapı usta
okulları müsabaka imtihanları h.

230

195

Erkek sanat enstitülerine ve yapı usta
Okullarına alınacak yatılı talebeye ait
müsabaka imtihanlarının nasıl yapıla
cağı hakkında talimat.

231

197

E rkek sanat oku lların a verilecek
ad.
Bölge sanat okulunun her iki devre
sine ayrı isimler verilmesi h.

227

187

216

145

tamimde yapılacak

£

223

167

204

İ07

209

127

206

208

206

235

235

115

123

115

215

215

D üstur'un 5, 6 , 7, ve 8 in ci c ilt
lerinin nasıl tedarik edileceği
5, 6, 7 ve 8 inci cilt düsturlar h.

221

162

D üzeltm eler
212 sayılı Tebliğler Dergisinin 133
üncü sahifesinde neşredilen Erkek Ter
zilik Okulu haftalık ders dağıtma
cetvelinde yapılacak düzeltme h.

213

138

E rk ek sanat
oku llarınd a
M illî
M üdafaa V ekilliği hesabm a oku"
yan talebe
Erkek sanat okullarında M M V ve
Askerî Fabrikalar hesabına okuyan
talebe h.

6

M E V Z U U

E rk ek terzilik okulu atlim n de
ğiştirilm esi
İstanbul erkek terzilik okuluna bun
dan böyle erkek orta terzilik okulu
adı verilnıesi h.
E rkek terzilik okulu h a fta lık ders
dağılm a cetvelinde ja p ıla n düzelt
me
212 sayılı Tebliğler Dergisinin 133
üncü sahi fesinde neşredilen erkek
terzilik okulu haftalık ders dağıtma
cetvelinde yapılacak düzeltme h.

229

tr»

194

i 38

E rkek terzilik
okulu
m üfredat
program ı
Erkek terzilik okulunun müfredat
programı ile ders dağıtma cetveli h.

212

133

E skişeh ir V'alilîğinden m aaş fa rk ı
alacağı olan öğretm enler
Eskişehir Valiliğinden maaş farkı
alacağı bu’unan öğretmenler h.

225

184

Eşya piyangosu
*
Türk Maarif Cemiyeti’nin eşya piyan
gosu h.

194

48

F
F e lse fe ö ğretim i
Felsefe öğretimi h.

196

56

F e lse fe ve gram er terim leri
Felsefe Öğretimi h.

196

56

Futbol grup b irin cilik leri
Futbol gurup birincilikleri h.

233

203

G
G alatasaray lisesi klâsik şubesinin
ders tevzi cetveli
Gala'asa'^ay lisesin’n klâsik şubesine
mahsus ders tevzi cetveli h.

19'

95

Gazi T e ıb iy e Enstitü sü yurt bilgisi
dersi
Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih-Coğrafya
şubesine konulan yurt bilgisi dersi h.

211

ısı

Gaziantep erk ek orta sanat okulu
Yeni açılan erkek orta sanat okulları

231

198

G aziantep V aliliğin d en m esken b e 
deli alaı-ağı olan" ö ğretm en ler
Gaziantep valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

205

1İ4

G ençlik ve spor bayram ı
İ9 Mayıs gençlik ve spor bayramı h.

210

129

Gökyüzü haritası
« Gökyüzü Haritası > h

215

143

H
H aberler
Hulûsi Behçet’in tebriki h.

193

34

Yeni açılan ticaret okuUan

189

23

.

207

121

iftihar kitabına ûstfiste üç yıl giren
talebeye mükâfatlan törenle verildi,

199

64

İkinci Maarif Şûrası h.

206

116

207

118

H üküm etçe rk m e k ve ek m ek lik
hububat vesair eşya ve m addelerin
d ağıtılm asına d air talim atn am e
Hükümetçe ekmek ve eKmeklik hubu
bat ve sair eşya ve maddelerin dağıtıiraasına dair talimatname

■202

71

İç e l ' V'aîilîğinden m esken bedeli
alacağı olan ö ğ retm en ler
îçel Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı oUn öğretmenler h.

207

121

İftih a r k itab ın a üç yıi üstüste g i
ren talebe için yapılan törenler
. İftihar kitabına üstüste öç yıl giren
talebeye mükâfatlan törenle verildi.

199

64

İftih a r listeleri
.
1942- 1943 ders yılı iftihar listesi h.

221

161

İftih a r listes’nden « îl'n m ed ik ’e r?.
için m ü k â fa lia n d ın la n taleb e (soy^' .
- a d la n n a gere a lfa b e tik )
Mehmet Acar
193
Ali Aennaş
.
193
-Ayhan Açıkalın
.
193
Ihsan Adalı
193
Zehra Ağralı
. ■
145
216
193
Sevim Ağralıgiî
193
Alı Akar
■
193
Şevket Akdemir
.
193
Niyazi Akgül
193
Suat Akgön
•
193
29
191
Özdemir Akkan
’
'
193
Naci Aklar
.
'
193
Bekir Akman
. . •
193
Zehra Akroersin
.
193
•220
155
Saim Akmirzâ
* •
' 103
Aysel Akömer
. 193
Vıldan Akpınar
•
. .
193
Yılmaz Akşit
193
Berna Akvarsş
.
.
Î93
Ahmet Akyel
.
193
Muallâ Akyılmaz .
193
233
203
Oğuz Alper
193
Suzah Aipraan
193
Tahir Altın
193
Fatma Altınelli
193
Fuat Altınok
•
193
187. ■ 2
Yılmaz Alyanak
19?
Semahat Arabacıoğlu
i93
207
121 1 Emin Aran
193

38
37
37
35
39
39
35
36
34
26
35
36
39
39
37
36
36
37
36
39
38
34
38
38
35
35
39
34
37

232

202

H arcırah kararnamemi ve müzeyyelâîm ın tadili h akkın d aki I 846 sayılı
kanu na bağlı cetvel île 3 1 3 5 sayılı
kanunda değişiklik yapılm ası h a k 
kında kanım
Harcırah kararnamesi ve mûzeyyelâiının tâdili hakkındaki 1846 sayılı ka
nuna^ bağij cetvel ile 3135 sayılı ka
nunda, değişiklik yapılması hakkında
kanun

229

193

’H arçlîk îı talebe talim atnam esi
Harçhklı talebe talimatnamesi h.

228

191

H asanoğlan Köy E n stitü lerin e öğ
retm en yetiştirm e kursu
, Hasanoğlan Köy Enstitüsünde Köy
Enstitülerine öğretm.en yetiştirme kurslan açılması h.
•
'
Hasta öğretin n ve
m em u rların
ne suretle rapor alacak ları
Hasta öğretmen ve memurların ne
suretle rapor alacakları h.
.
H astalık ları yüzünden derse devam
edem iyen ask erlik dersi öğretm en 
lerin in ü cretleri
'
Hastalıkları dolajnsiyle derslere de
vam edemiyen askerlik dersi öğret
menlerinin ücretleri h.
Hazarda ve seferd e silâh alîm a
.çağırılan yedek subaylar
Hazarda ve seferde silâh altına çağ
rılan yedek subay ve askerî memur
lar h.
H aziran devresi im tih an ları
1942 - 1943 ders yıh haziran imtihan
devresi h.
■ ■ ,
H er hangi bir okuldan m ezun olan
veya m u h telif sın ıflard an ayrılm ış
olan talebeye ilk ve orta okul dip
lo m aların ın iadesi
Her hangi bir okuldan mezun olan
talebeye ilk ve orta okul şahadetna
melerinin iadesi h.
Her türlü inşaat ve tam iratın B a ş
vekâletten izin alınm adan yapılm ası
Mi'lî Müdafaa ve Nafıa inşaatı dışın
da kalan inşaat b,
' '-•
Hulûsi Behçt tMn tebriki
Hulûsi Behçet'in tebriki h.

c3
'y)
Hususi idarelerden m aaş alan ilk
o k u l ö ğretm en lerin in k a d ro ların a,
te r li, ta ltif ve cezalan d ın m a ’arına
ve hu öğretm en ler
için
teşkil
ed ilecek sağlık ve içtim ai yardım
sandığiyle yapı sandığına ve ö ğret
m enlerin alacak ların a d air kanun
Hususi idarelerden maaş alan ilk okul
öğretmenlerinin kadrolannâ, terfi, tal
tif ve cezalandînimalanna ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağ'ık
ve içtimai yardım sandığiyle yapı
sand’ğına ve öğreıraenlerin alacakla
rına dair kanun
■

.
üyelerinin harcı

H arf ve rakam şekilleri izahnanıesi
60 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan
izahnamedeki harf ve rakam şekilleri h.

M E V Z U U

co

Okullar Dısiplic Talimatnamesinin 28
inci maddes'n'n «C> fıkrası mucibin
ce okul tahsilinin sonunda devrenin
bütün senelerinde iftihar listesinden
siî’nmediklerinden raükâfadandinlacak
olan talebe

H arcırah
Dis’plin kurulları
rahı h
213

<U
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ct»«,

■■
218

195

225

152

49

-

t

183

7
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35
193
35
193
37
193
40
193
34
193
39
İ93
,
37
193
.
37
193
38
193
•
38
193
34
193
39
193
• .
40
193
Fikret Ayas
.
36
193
Ayten Ayd n
•
37
193
Nuriye Ayjjen
?
37
193
Yavuz Aykent
•
.
3o
19^
Ruhi Aytaç
36
193
Üiker Balahan
'
38
İ93
Hilmi Balet
36
İ93
Mehmet Balıkçı
•
193 • 37
Galip Baiog^lu
.
193
39
Neriman Barias ‘
193
40
Ref*^an Ba lo
‘
19339
Cevdet Basım
193
38
Vehbi Başkurt
40
193
Resmiye Raşpmar
36
193
$"ıkran Bavraktutan
*'
35
. 193
Bülent Bayraktar
36
193
Fuat Bayrı
40
193
Gün Benderli
193 ■ 38
Sel ma Benj^i
İ93
40
El dogman Berkmen
193
36
Ayhan Beyazıt
35
193
Nejat Bilge
■193
38
Emcet Bilgeer
193
38
Mehmet Bil ger
193
37
Huriye Bilici
Ahmet Bir
193
39
Varaik Bombatep
.
■
193
38
Cavıt Borat
.
193 . 36
Güzin Bosut
39
193
Çetin Bulut
36
193
Nahide Bursa
35
193
Hüseyin Bûibülol
.
37
- 193
Gülbin Bûyükjğlu
193
35
Nadire Cem
‘
.
193
3^
Bahaîtin Coşkun
193
35
Kadriye Çağlar
34
193
Muzaffer Çapan
.
193
37
Bahri Çelebi
193
39
Hatice Çmar
193
34
Özdemir Çırpan
.
193
35
Muammer Çiftdoğan
•
193
37
.Mehmet Çoban
37
193
Turgut Çolak
193
36
Hüseyin Çukur
._ 143 . 35
Yezdan Dai
- 193
35
Fuat Dalaman
. ’
193
. 38
Mesut Dalyan
'
193
39
Lâtife Demir
193
39
Şevket Demlrel
193
38
Muhittin Demiröz
193
39
Birsen Denizel
’ .
193
36
Türkân Denktaş
. .
193 . 37
Nuri Dinç
.
•
193
35
Sezai Diren
'
•■
193
38
Rahmi Dirican .
. ' ‘
36
193
Ali Dizman
193
39
Mukadder Aras
N stm Aras
Ayîekin Ardahanh
ida Arditi
Kemal An
Bedrettin Anean
Ahmet A^ık
'
Bülent Arkunt
Cemde Aruntan
Cihat Atalay
Hamı Atalay
Mehmet Atsam

M E V Z U U

ilhan Doğan'
Kemal Doğan
Per'ran Doğancı
Kemal Dokuzoğlu
Halil Dolay
Cumhuriyet .Dural
M hmet Duran
MuıHâ Düzgit .
Dilhan Eğe
Perihan EkeTurhan Eimacıoğlü
Mehmet Elmalı
Melâhat Enötken
Cafer Eray
'
Nejlâ E can
Mfınir Erdem
Tevfik Erdem
Hamdı Erdemir
Rüştü Erimez
Meliha Eı işen
Muallâ Erke
Hulûs! F.rkiîış
Fahri Eron
•
İsmail Frsevim
.
Orhan Erten
Merih Evm&v
Türkân Fyûboğlu
Muzaffer Gazoğlu
Şinasi Gedik
.
Selâhatîin Genç
Kılıçasian Gobelez
İstiklâl G^^kçer
Hatice Göksoy
Muzaffer Göktürk
Talât Görgûç
Me*âhat Görmüş
İbrahim Gözen
Emsal Gözlü
.
Güneş Güçlü
Sadetîin Güler
Saiâhattin Günceler . .
Suat Güney .
’
Fahiran Güngör
Kadri Güngör
Musa ûûngörürler
.
Hüseyin Güneş
Çetin Güney
.
Ferhan Gûrova.
.
Handan Güvenç
Ayten Güvener
AH H beş
İsmail Hamamcı
Üramühant Harmankaya
Mazhar Haznedar
Emin Heral
Vedat Höbek
’
Vasken Hi^ner
• ^
Kemal Işık
'
Aziz İldan
Turhan İlkay
Mehmet İrare
.
Celi İpekçi"
'Turan İtil
'
Ayhan Kalağoğlu
Orhan Kamber
■ Özdemir Kandemir
Güzin *^ansu
Ahmet Kara

>,
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193
36
Hüseyin Kara
193
193
39
Kaya Kara
193
36
193
Naci Karaca
.
193
38
193
Niyazi Karahaîiîoğlu
193
193 ■ 39
Refik Karakurum
193
37
193
İhsan Karamancı
193
’
193
34
Özgün Kartal
193
.
■
193
37
Abdu'rahman Kavukçu
193
İ93
34
Rahmi Kava '
193
-'
193 . 3'^
Şevket .Keleşoğlu
I 193
193
Kem.al Keskin
35
193
İ93
37
İlhan Kıpçak
193
•
193
35
193
Muh«in Kırraft
.•
193
38
193
Demirtaş Kocaçıtak
193
193
37
Tolon Koçak
193
193
37
Lâle Korçan
193
193
36
Türkân Korur
.
193
193
38
Özcan Köknı»!
193
193
40
Feddun Kövmen
•,
. '
193
193
Bui'han Kulaçoğlu
. 38
.
193
193
36
Be-cis Kunt
.
193
19.3
36
Besime Knrdoğlu
‘
'
193
193
35
Gürbüz Kuvent
,
193
193
38
Salih K’ivaş
193
193
37
Üm t Laçin
193
193
39
Kava Mama
.
'
.
193
193
35 . Cavide Mutuş
.•
...
193
193
Cemil Mutuş
39
■
193
193
40
. Satm Mühü’^cûoğîu
193
193
N'irettin M'mgen
34
193
193
Hikmet Neciboğlu
39
'
193
193
Argun Nemli
38
.
193
19.3
Gülgün Nemli '
36
193
193
Feyvaz Nı^mlioğlu
36
'
193
193
•
Pe
ihan
Nunşık
39
193
193
Sacide Okay
40
193
Orhan Oktay
• 193
39
193193
Bülent Olçay
35
• 193
193
Fmel Omav
34
.
193
193
Kemal Onat
37
Kenan Onat
193
193
36
193
.
Macit Onganer
•
•
193
38
193
.
193
38 ■ Perihan Onçrun
193
Necdet Onur
.
İ93
39
193
•
Talât Orhon
193
38
193
Turhan O^bon
39
193
193
Nurettin Ortaç
İ93
35
193
Gakız Otoman
•
/
i 93
37
193
Ayten Öğe
193
34
193
Abdullah
Öğretmen
193
37
193
Nevzat Öğûş
.
.
193
• 38
193
Zeki Öğûşîü
Î93
37
193
Erhan Öğüt
193
36
19.3
Cüneyt
Ölçer
.
'
193
.35
193
Hami Önder
193
38
.193
Muazzez Önen
’
. *
193
36
193
Sevim Ö s
.
193
35
193
Hilmi
Özalpay
•
193
.
39
K3
İdris Özatay
193
35
193
Nimet Özbek
'
•
193
38
193
Ahmet Özdemir
.
193
39
.
193
Turan Özdemir
193
39
193
Feridun Özdikicioğlu
/
393
35
143
Recai Özdü
,
36
193
193
Müjgân Özdeğan
•
193
39
193
Kenan
Özel
39
193
r
193
Bayram Özen
.
38
193
193
Cahit Özerkan
39
193
.

1

C/5
39
37
39
38
39
40
37
40
35
38
34
36
36
37
37
36
3S
36
37
38
. 35
36
38
35
36
38
39
35
35
39
40
40
40
35
34
3?
35
36
39
38
38
35
36
36
37
38
36
38
36
37
39
37
36
34
34
35
36
40
37
34
35
38
39
38
35
37
39
39

8
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Necdet Özgelen
Dündar özgüç
Haşan Özkan
Alâettin Özkın
Şinasi özsoylu
Mahver Öztop
Fuat Özturan
Hikmet Öztûrk
Kurban Özüuğurlu
Eran Payzıner
Hüsamettin Peker
Hüseyin Pekin
Nazike Pelister
Filiz Perkün
Sacide Petriçli
Leylâ Pirigil
Necmiye Poroy
Bekir Sadullah
.
Duran Salur
.
Asil Sandalcı
Amran Sanul
Haşan Sarı
Sadettin Sarımurat
Haşan Sarıtaş
İsmet Savaşan
Hâle Savcı
•
Kâni Sayar
.
Sezai Sayın
Abdullah Semerci
Ahmet Serpersu
Haşan Sertkaya
Zeki Sertkaya
Ercüment Sevgen
Sema Sezer
Aysel Sıdal
'
Necmiye Sinankin
Haldun Sirer
Şemsettin Somuncuoğlu
Cümhure Soydan
Semiha Sönmez
Sevim Sönmezalp
Nerrain Sözen
•
Cahide Suar
Masur Şahin
Altıngül Şanda *
Emin Şekerci
Nail Şen
Esat Şener
•
Faika Şimşek
'
Hayati Tabanlı
Semra Taner
Sevinç Tanık
îlhami Tankut
İlhan Taşman
Adnan Taşpınar .
Sabih Tekeli
'
Yıldız Tekeli
Haşan Tekerlekçi
İsmet Terim
Hayrettin Tok
Kâni Topan
Tahsin Tuncalı
Kemal Tuncey
Ertuğrul Tunçatay
Muallâ Tûridioğlu
Tarinç Türkmen
•
Gültekin Tüte
Turhan Tfızemen

, i»
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n
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193
193
•193
193
193
193
193
193
193
.
193
•
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
,
193
193
193
193
'
193
193
193
•
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
•’
193
193
193
’
193
193
.
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
. 193
193
.
193
193
.
193
.
■ 193
193
193
193
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.

34
38
38
36
39
34
38
39
36
38
35
37
40
36
38
39
39
35
39
39
35
37
39
36
38
34
36
35
38.
• 37
35
36
38
38
40
35
35
36
37
38
40
36
37
38
36
37
35
34
38
37
40
3.
34
36
37
39
40
39
37
37
39
36
39
37
34
38
37
37

Aydoğan Uğur
Nadir Uğur
Nail Ulusman
Faik Ulusoy
Sabri Ulusoy
Ragıp Us
Abdûlhalim User
Anraet Uslu
Cemal Uygun
Sabri Üğe
' Fuat Ümit
.
Kadriye Ünal
Muammer Ünel
‘
Yüksel Ünsel
Burbanettin Üre
Neclâ Üstel
Mehmet Vanlı
.
Şerafettin Veli
•
Melâhat Yalgın
'
Sabahattin Yalınpala * .
Tevfik Yaman
.
.
Ali Yardımoğlu
,
’
Mehmet Yavaş ’
Süeda Yeğ
Pehlâne Yersel
Mehmıet Yıldırım
Perihan Yoğurtçuoğlu
Engin Yolageldi .
Kâmuran Yolageldi
.
Fıtrat Yurderi
Hadiye Yuvakuran
Fikret Yûceeren
Vehbi Yüksel
..
Mazhar Zorlu

,

’
’

.

",

2 5 2 5 sa ılı soyadı kanununun tatb ik a tı
2523 sayılı kanun uyarınca soyadlarım küllanmıyanlar h.
İk in ci kanaat notu devresinin sona
erm esi dolayısiyle verilecek tatil
İkinci kanaat notu devresinin sona.
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.
İk in ci M aarif $ûrasi
İkinci Maar f Şûrası h.

38
35
• 34
40
38
38
34
37
• 38
37
37
34
39
37
39
38
38
37
35
35
35
37
35
37
34
35
39
. 36
34
37
37
37
"
38
40

210

129

139

.

İk isat Fakü ltesi lisans öğretim ve
im tih an lar talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi • İktisat Fakültesi
lisans, öğretim ve imtihanlar talimatnamesi h.
‘ •
İlân lar
•
.
Bilecik Valiliğinde 1932 malî yılından'
mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul
Öğretmenleri h.
Burdur Valiliğinden mesken bedeli alacağı olan öğretmenler h.
Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933, 1934
jnllarında mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul öğretmenleri h.
Gaziantep Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

206

116

215

143

196

e:.

d

193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193

214

İk in ci s ın ıf öğretm en in in kitabı
■ «Birinci sınıf öğretmeninin kitabı» ve
«ikinci sınıf öğretmeninin kitabı» adlı
eserler h.
•

•
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V2

‘ 53

#

*
195

51

189

23

194

48

205

114

Hatay Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı bulunan ilk okul öğretmenleri h
İçel Valiliğinden mesken bedeli alacağı
olan öğretmenler h
İlk Öğr etim gazetesinin dağıtma işi hİlk Öğretim gazetesinin dağıtma işinde
abonelerle Neşriyat Müdürlüğü arasın
da lüzumsuz muhaberelere sebebolan
hususlar h.
İmlâ kılavuzunun düzeltme ve ekleme
leri h.
.
İmtihan kâğıtlarının satış fiyatı h.
Okul defterleri h,

V4o-I

Ic
n!

C/2

187

4

207

121

201

69

198

51

20 i
201
187

58
69
4

829 sıra numaralı tamim gereğinin
yerine getirilmesi h
Talebeden toplanan tarih ve coğrafya
kitaplarının saihpjerine iadesi h.

187

4

191

30

İlânlu rm Basın B irliğ i vas-ıtasivlc
n eşretiirilm esi
Resmî daire ve müesseselere ait ilân
ların 1 haziran 1943 tarihinden iti
baren Türk Basın Birliği vasıtasiyle
neşrettirilmeşi h.

222

163

İlk oku l coğrafya k itap ları m üsa
b ak ası
İlk okul coğrafya kitapları müsabakası
sonucu h. '
•

223

172

İlk oku l ö ğretm en leri içtim ai yar
dım ve yapı san d ıkları ana statü 
lerin i h azırlam ak üzere seçilecek
m üm essil nam zetleri (S o y a d la n n a
göre a lfa b e tik )
‘
Emine Aksungur
'
Feride Aktay
Zehra Aktüze
. ■
Mebruke Alaçam
Kıymet Altındirek
Muammer Altındirek
Zehra Andaç
'
Fikret Arol
'
'
Fatma Anman
Mecide Anman
. Naciye Anman
Müzeyyen Arraay
Kemal Atatuğ
Memiş Aydın
Nuriye Aytepe .
Nimet Barlas
Ferit Oğuz Bavır
Muazzez Baysan
Nimet Berker
Feriha Berksoy
Berla Bilgen
Nahide Bor
Fahri Bozkurt.
Sıdıka Cebeci
Türkân Çayavi '
Müyesser Çakmakçı
Naciye Çınar
Leman Demirci
Sabiha Dengiz
Hürmüz Diçman. ’
Satia Dinç
Müzeyyen Doğu
Mehveş Dolay
Şefika Egeli.
Seraıha Emil

.
•

.

.

.
.

212
212
212
212
212
212
212
2 İ2
212
212
212
212
212
212
212
212
212
• 212
212
•
212
212
212
212
212
212
212
212'
212
212
'212
212
212
212
212
212

135
135
135
135
134
134
135
135
135
134
135
135
135
134
135
134
134
135
135
135
134
134
135
135
134
135
131
135
135
135
135
135
134
135
135

0
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Naciye Erguvanh
Ferruh Erkay
Nimet Erkut
İhsan Erönceî
Münire Ersin
Lâyıka Esen
Nizamfttin Esin
Baise Gökçe
Kasım Gökmen
Kutsiye Göksan
Şükriye Göksan
Ruhat Gürel
Rukiye Gürel
Hikmet Gürkanak
Şahver Gürol
Muallâ Gürsan
M. Rahmi Gürtuna
Atiye Gürün
Leman Güvendiren
Şükran Hayrak
Recai Iş’kdağ
Şerife îmer
Nesibe İncel
Meraduha irde!
Hatice Kalyoncu
Bayram Karatan
Hamdi Keskin
Hadiye Kor
Muazzez D. Korkut
Mefkûre Korucuoğlu
Habibe Kurdaş
Mekârım Küral
Mithat Mengü
Nafıa Odyak
Mühibbe Oğur
Salime Olcay
Madde Olmaç
Sacide Orkun
Fadıla Öktü
İsmet Önder
Advlye Ötken
Münire Özek
Firdevs Özger
Şükriye Özkaya
Aliye Öztunç
Zehra Özveren
Fevzi Polat
Adile Ronaoğlu
Nezihe Sakar
Meliha Savaşçfn
Mehpare Savcı
Muazzez Sinanoğlu
Faika Söver
Saniye Sönmez
Cevahir Sungur
Sadık Taral
Sevim Timlioğlu
Leman Tokgözîû
Faika Turgut
Beytiye Turker
Nüveyre Uyguç
Bahriye Ünsal
Bedriye Ünseî
Müyesser Üzûmeri
Suphi Volkan
Nafıa Yayman
Şerife Yiğit
Fehime Yüce
Mediha Zeren
Rasira Zeren

'
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212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

135
135
135
135
135
134
134
135
134
134
134
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
134
134
134
134
135
135
135
135
134
135
135
135
135
135
135
135
134
135
135
134
• 135
135
134
135
135
134
134
135
134
134
135
135
134 j
134
134
135
135
135
135
135
135
134
135
135
135
135

îlk okul öğretm enleri sağ'ık ve iç
tim ai yardım sandığı statüsü
4357 sayılı kanuna göre kurulacak ilk
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı ana statüsü h,

214

212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

gc/3

îlk oku) öğretm en -eri sağlık ve iç 
tim ai yardım sandığı statüsünün
tatbik şekli
Yardım sandığı statüsünün tatbiki h.
İlk okul öğretm enleri sağlık ve iç ti
m ai yardım sandığı um um i heyet
m üm essilleri in tih abı
İlk okul öğretmenleri sağlık ve içti
mai yardım ve yapı sandıklan umumi
heyet mümessillerinin seçilmesi h.
îlk okul öğretm enleri yapı sandığı
ana statüsü
İlk okul öğretraenieri yapı sandığı
ana statüsü h.
İlk oku l öğretm enleri yapı sandığı
posta adresi
İlk okul öğretmenleri yapı sandığı
posta adresi h.
İlk oku l öğretm enleri yapı sandı
ğına ait m uam eleler
Yapı sandığı muameleleri h.

M E V Z U U

îik oku llarda dil bilgisi öğretim i
îlk okullarla orta okul ve liselerde
ve bu derecelerdeki meslek okulların
da dil bilgisi öğretimi h.

223

232

9■
o
X
J>lZ

223

232

233

167

199

İ34

169

199

203

22 '

192

İ89

31

îik öğretim dergisi
İlk Öğretim gazetesi aboneleriyle Neş
riyat Müdürlüğü arasında sürekli mek
tuplaşmalara sebebolan noktalar h.

213

138

îlk Öğretim gazetesi aboneleriyle Neş
riyat Müdürlüğü arasında sürekli mek
tuplaşmalara sebebolan noktalar h.

214

142

îik Öğretim gazetesinin dağıtma işi

201

69

İlk Öğretim gazetesinin dağıtma işin
de abonelerle Neşriyat Müdürlüğü
arasında lüzumsuz Muhaberelere sebe
bolan hususlar h.
ilk ve orta oku l diplom alarrnın
sah ip lerin e iadesi
Her hangi bir okuldan mezun olan
talebeye ilk ve orta şehadetnamelerînia iadesi h.

İC
c3
C/5

234

207

210

129

220

155

205

111

İm tih an k âğıtların ın incelenm esin
de göz önünde
bulundurulacak
n o k talar
Devlet olgunluk ve devlet orta okul
imtihan kâğıtlarınîn
incelenmesinde
göz önünde bulundurulacak noktalar h.

225

18i

İm tih an kâğıtlarının satış fia tı
İmtihan kağıtlarının satış fiatı h.

201

69

201

67

220

193

227

İ87

195

49

211

131

206

115

187

2

196

53

İnşaat ve tam irat işleri
Millî Müdafaa ve Nafıa İnşaatı dışında
kalan inşaat h,

187

2

İstan b u l Akşam T erzilik Okulu
m üfred at program ı
İstanbul Akşam Terzilik Okulu müf
redat programı ile ders dağıtma cet
veli h.

213

137

İstanbu l E rk ek Terz lîk O kulu adı
nın değiştirilm esi
İstanbul Erkek Terzilik Okuluna burdan
böyle Erkek Orta Terzilik Okulu adı
verilmesi h.

229

194

îâtaubu! kız oku lları arasında fertibediîen koşular
İstanbul kız okulkn abasında teriibedilen koşular h.

217

îsn

1943 - 1944
devresi h.

İlk oku l öğretm en leri yapı sandı
ğınca y ap tırılacak evlerin plânlariyle avan p ro jelerin e ait m üsaba
ka şartnam esi
İlk okul öğretraanlari yapı sandığınca
yaptırılacak evlerin plânlariyle avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi

c4
C/D

c/:

198

233

61

ÎÜ3

îm lâ kılavuzunun düzeli me ve e k 
lem eleri
İmlâ kılavuzunun düzeltme ve ekleme
leri h.

201

68

İm tih an
1942 - 1943 ders yılı haziran imtihan
devresi h.

220

135

ders yılı

başı

imtihan

Devlet orta okui imtihanına tâbi bu
lunan kız enstitüleri talebesi h.
Devlet orta okul ve lise
bitirme
imtihanlarında bütünlemeye kalan tale
belerin İmtihanları h.
İm tiîı an kâğıtlarının d ikkatle
hafazası
İmtihan kâğıtları h.

mu

İm tih an talim atnam eleri
İmtihan Talimatnamesinin 83 üncü
maddesinin tadili h.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
D^ş Tababeti Okulu öğretim ve imti
hanlar talimatnamesi h.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
imtihan talimatnamesinin bazı madde
lerinin tadili h.
Kız Enstitüleri sınıf geçme ve bitirme
imtihanları talimatnamesinin bir sınıf
ta iki yıl muvaffak olamıyanlara dair
39 uncu maddesi h.
Siyasal Bilgiler Okulu kış sömestr
imtihanı h.
Tıp Fakültesi imtihan talimatnamesinin
birinci, üçüncü ve dokuzuncu madde
leri hakkında
Ticaret okulları imtihan ialimatna
mesi h.
Ticaret orta okuilariyie liseleri imti
han talim.atnamesinln 40 inci maddesi h.

İstanbu l Üniversitesi Edebiyat F a 
kültesi doktora tnlim atuainesi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül !
tesi doktora taHmatnamesinin 3 üncü
maddesi h.

198

61

İstanbu ! Üniversitesi Hukuk F a k ü l
tesi «D evletler H ukuku T ü rk E n s
titüsü talim atnam esi»
«Devletler Hukuku Türk Enstitüsü» ne
ait talimatname h.

236

219

î

10
Seat
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İstanbul ü niversitesi Hukuk F ak ü l
tesi doktora talim atnam esine bir
fık ra eklenm esi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
doktora talimatnamesine bir fıkra
eklenmesi h.
İstanbul Üniversitesi İk tisat F a k ü l
tesi lisans öğretim ve im tih an lar
talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisans, öğretim ve İmtihanlar talimat
namesi h.
İstanbul Üniversitesi T ıp Fakültesi
Diş T ab abeti Okulu öğretim ve im"
tihan talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Tababeti Okulu öğretim ve imti
hanlar talimatnamesi h.
İstanbu l Ü niversitesi T ıp Fakü ltesi
im tihan talim atnam esi
Tıp Fakültesi imtihan talimatnamesi
nin birinci, üçüncü ve dokuzuncu
maddeleri h.
İstanbul Ü niversitesi T ıp Fakültesi
im tihan
talim atnam esinin
bazı
m addelerinin tadili
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
imtihan talimatnamesİBİn bazı madde
lerinin tadili h.
Istobul Ü niversitesi Y aban cı D iller
okulu talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller
Okulu talimatnamesinin bazı maddele
rinin değiştirilmesi h.
istih lâk in tanzim ve teşkilâtlandın im ası
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtîandınlması h.
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandınlmas! h.
İstihlâkin tanzimi ve ie'^iîâtlandırılması işlerine dair Ticaret Vekâletin
den alınan tamim h.
İvriz, P am u k p m ar k ö y en stitü leri
nin vaziyet plânlariyle avan p ro je 
lerin e ait m üsabak a-şartn am esi
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli
civarında İvriz, Yıldızeli civarında
Pamukpmar adlariyle açılan köy ens
titülerinin vaziyet
plânlariyle avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi h
İzci oym aklarının am elî ve nazari
çalışm aları
İ^ci Oymaklarının amelî
nazari
çalışmaları h.
İzm r Bölge Şans t O kulu
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Pasa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Pasa Erkek Sanat
Okulu) adı verildiği h.
İzm ir V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan öğretm enler
İzmir Valiliğinde 1932 ve 1939 yılları
mesken bedellerinden alacaklı bulunan
öğretmenler h.

M E V Z U U
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K

22 ‘

196

229

206

227

224

187

53

Î93

115

187

173

189

22

212

133

200

65

226

205

!18

214

185

K âğıt tasarrufu
Kâğıt tasarrufu h.

197

95

K anaviçe ve kurşun lar
Paketlerin kanaviçe ve kurşunlan h.

203

105

K an u n lar
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun
1942 malî yılı Muvazenei umumiye
kanununa bağlı (A) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun
1943 malî yıîı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmında değişiklik
yapılması hakkında kanun
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair oian 3656 ve 3888
sayılı kanunların
Maarif Vekilliği
kısmında değişiklik yapılması 3694,
3711; 3829. 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadrolann değiştiriîmesi hakkın«
da kanun
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun.
Harcırah kararnamesi v^* mözeyyelâtımn tadili hakkındaki 1846 sayılı ka
nuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması hakkında
kanun
•
Hususi idarelerden maaş alan ilk okul
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve cezalandınimalarına ve bu öğ
retmenler için teşkii edilecek sağlık
ve içtimai yardım sandığiyle yapı san
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına
dair kanun
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları
teşkilâtı yapılmasına ve 317 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kamın
Köy okullan ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izahnaraesi h.
Maaş kanununa ek kanun
ıMemur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun
Mesleki ve teknik okullar açılması ve
mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki
4304 sayılı kanuna ek kanun
Seferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyîe
icra takiplerinde yapılacak muameleler
hakkında kanun.
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
K aybolan b an k ın o tlar
Kaybolan Bankınotlar h.

151

K ayıt ve kabul işleri
,
Bir yaş büyük bir yaş küçük talebe
lerin hususi Türk okuilanna da alına
bileceğine dair
Meslek okuilanna kaydedilen ve aynlan talebe sayısı h.
Talebe kayıt ve kabul işleri h.
Yaşı küçük olan talebelerin kayıtları h.

141

K ır ko.şularına zayıf taleben in g ir 
m em esi.
Okul spor yurtları çalışmalarına dâhil
kır koşularına bünyece zayıf talebele
rin iştirak etmemeleri h.

İli
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207

121

219

153

236

217

208

123

235

215

229

207

194
214
225

47
139
181

202

77

K ız en stitü leri dil bilgisi dersi
Dil bilgisi dersi h.

215

144

K ız en stitü leri m üfred at progra"
niınm tatb ik sekli
Kız enstitüleri yeni müfredat progra
mı ve tatbikatı h.
'

191

27

Kız en stitü leri s ın ıf geçm e ve h i”
tirm e im tih an ları talim atnam esi
Kız enstitüleri sınıf geçme ve bitirme
imtihanlan talimatnamesinin bir sınıfta
iki yıl muvaffak olamıyanlara dair 39
uncu maddesi h.

195

49

Kız en stitü leri talebesi tarafın d an
yapılan resim lerle açıla ca k sergi
Talebe tarafından yapılan resimlerin
Ankara’da açılacak sergide teşhiri h.

215

143

K ız en stitü lerin in sene sonu ser
g ileri
^
Kiz ensiitüierinin sene sonu sergileri h

225

181

K ız en stitü lerin in
Vakit cetveli h.

225

181

Kız enstitüsü talebesind en devlet
orta oku l im tih an ın a g irecek ler
Devlet orta okul imtihanına tâbi bu
lunan kız enstitüleri talebesi h.

210

129

K ız M eslek ö ğ re tm e n O kulu ih tisas
Şubesi ders tevzi cetveli
Kız Meslek Öğretmen Okulunun ihti
sas. şubeleri ve ders dağıtma cetveli h.

204

107

K ız M eslek Ö ğretm en O kuluna g i
ren taleb en in im tih an evrakı ve
işlerin in M eslek Ö ğretm en O kuluna
gön d erilm esi
Kız Meslek Öğretmen Okuluna giren
talebenin imtihan evrak ve işleri h.

Î23

171.

K ı* o k u lla n arasında lertibed iîecek' atletizm m üsab ak aları
Kız okulları arasında müsabakalar ter
tibi h.

209

128

K îz o k u lla rı arasında tertib ed iiecek
koşular
İstanbul Kız okullan arasında tertibediîen koşular h.

217

150

Kız T e k n ik o k u lla rı için yerli m al
lard an a lın acak tem rin m alzem esi
Yerli mallardan alınacak malzeme h.

ÎOO

65

K ız tek n ik o k u lla rı öğ retm en lerin in
yem ek ve y atacak yer d u rum ları
Öğretmenlerin yemek ve yatacak yer
durumları h.

205

112

K ız T e k n ik
o k u lla rı talebesin in
tem rin ih tiyacı
Kız teknik okullarında talebenin ge
rekli bez, basma vesaire temrin ihti
yacı h.

191

29

193

118

233

213

203
209

79
127

206

115

236

217

204

107

235

216

216

145

204

110

22*

187

204
189

110

219

K ırtasiye satış nisp etinin artırılm ası
Kırtasiye satış nispeti h.
Kırtasiye satış nispetinin artırıldığı h.
Kırtasiye satış nispetinin çoğaltıldığı h.
Kırtasiye satış nispetinin % 60 nispe
tine çıkarıldığı h.

23

154

4/
•p
c/î

vakit cetvelleri
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to
K ız tek n ik o k u lla rın ı ilgilendiren
tam im ler
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
teknik öğretlıa okullannı ilgilendiren
tamimlerden bazıîan h.
K ız teknik o k u lla n n m lem rin lik
pam uklu dokum a ih tiyacı
Temrinlik pamuklu dokuma ihtiyacı h.
K ız tek n ik öğretim o k u lla rı r e 
sim öğretm en lerin in h a fta lık ders
saatleri
•
Resim dersi öğretmenlerinin haftalık
ders saati h.
K ız tek n ik öğretim o k u lların a ait
eşyanın tesellüm ü
Kız teknik öğretim okulları eşyalar!mn tesellümü h.
K îz tek n ik öğretim oku lların d a
am elî d ersler için
k u llan ılacak
tem rin m alzem esi
Amelî dersler için lüzumu dan temriniik malzeme h.
K ız tek n ik öğretim
o ku llarm m
m alzem e sipariş verm e şekilleri
Okulların malzeme siparişleri h.

Köy k ad m îarı gezici k u rsların a
verilen n u m aralar
Köy kadınları gezici kurslarına verilen
numaralar h.
194

206

191

202

213

233

47

116

29

77

137

203

K itap sip arişleri
Kitap siparişleri karşilığının para ola
rak gönderilmesi h.

208

126

K om u tan lığ ın P sik o lo jisi
«Komutanlığın Psikolojisi^ adlı eserh.

197

95

k o o p era tif k u ralm ıy an o ku llar
Okul kooperatifleri kurulmıyan okul
lar h.
Köy ebeleri ve köy sağlık m em u r
la rı teşk ilâtı y apılm asına v e 3 0 l 7
n u m aralı Hıhhat ve İçtim ai Muave
net Ve-kâleti teşkilât ve m em urin
kanu nu nun bazı m addelerinin de
ğ iştirilm esin e d air k anu n
Köy ebeleri ve köy sağlık memurîân
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
K öy en stitü lerind en avrıian talebe
Köy enstitülerinde okuyan talebeler h.
K öy en stitü lerin e öğretm en y etiş
tirm e kursu
Hasanoğlan Köy Enstitüsünde köy
enstitülenne öğretmen yetiştirme kurs
ları açılması h.
K öy en stitü lerin n vaziyet p lân la'
riyle avan p ro je le rin e ait m üsabaka
şartnam esi
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli
civannda İvriz, Yıldızeli civarında
Paraukpınar adlariyle açılan köy ens
titülerinin vaziyet plânlariyle avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi
Köy enstitüsü m ezunlarim n ça lış
ma tarzları, cezalandırılm a ve m ü
k â fa tla n d ırılm a şek ilieıi
Köy enstitüsü Öğretmen Okulu nezuniariyle İlk Öğretim ¿Müfettişleri h=

209

128

Köy k a d ın la n gezici k u rsların d ak i
dem irbaş eşyanın kaydı
Köy kadınlan gezici kursîanndaki de
mirbaş eşyanın kaydı h.
Köy k a d ın la n gezici k u rsla rm ı b i
tiren lere verilecek vesikalar
Köy kadınlan gezici kursunu bitiren
lere verilecek belge h.
.
Köy k a d ın la n gezici ku rslarm m
çalışm a p ro g ram lan
Köy kadınlan gezici kurslarının çalışma
programı h.
Köy k a d ın la n gezici k u rsların ın
İhı y açları
Köy kadınlan gezici kurslarının ihti
yaçları h.
Köy kadınlan gezici kurslarının ihti
yaçları h.
Köy o k u lları ve en stitü leri teşkilât
kanu nu
Köy okulları ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izahnamesi h.
Köy o k u lları ve en stitü leri teşkilât
kanu nu izahnam esînde yapılan de
ğ işik lik ler ve düzeltm eler
Tebliğler Dergisinin 203 üncü* sayı
sında yayınlanan köy okulları ve ens
titüleri teşkilât kanunu ııizsıımamesinde
yapılan değişiklikler ve düzelmeler h
Köy o k u lların a tahsis ed ilecek h a
zine arazisinin tesbitinde tapu meI rnııru bulundurulm asi
Köy okullarına tahsis edilecek hazine
malî arazinin tesbitinde tapudan bir
memur bulundurulması h

¡
235

213

210

129

195

226

49

185

M E V Z U U
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Lise b itirm e im t hanında
meye kalan talebe

216

146

200

tibanlanada bütünlemeye kalan talebe

233

203

155

Lise coğrafya k itap ları
203 i
Orta okul ve liselerle meslek okulla
rında bu yıl okutulacak coğrafya ki
tapları h.

189

21

Lise coğrafya k i'a p la rı m üsabakası
Lise coğrafya kitapları müsabakası h.

222

166

Lise klâsik şube üçüncü sınıf müfre
dat programlan h.
•

197

57

Lise m üncü s ın ıf tarih kitabında
yapılacak düzeltm eler
Liselerin üçüncü sınıflarında okutul
makta olan Yeni ve Yakın Çağlar ta
rihinde yapılacak düzeltmeler h.

194

4U

Lise ve orta okullard a b ir sene sı
n ıfta kalıp ik in ci sene bü tün le
meye kalan taleben in a sk erî duru"
mu
Lise ve orta okullarda bir sene sınıf
geçmiyen ve ikinci sene bütünlemeye
kalan talebenin askerlik durumu h.

211

132

İlk okullarla orta okul ve liselerde
ve bu derecelerdeki meslek okulların
da dil bilgisi öğretimi h.

192

31

L iselere alm acak parasız yatılı ta
lebe
Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
orta "Okullara alınacak parasız yatılı
talebe h.

234

205

233

2 o:

M aarif Cemiyeti eşya piyangosu
Türk Maarif Cemiyeti'nin eşya piyan
gosu h.
,

194

48

M aarif istatistik leri
Bu yılın Maarif istatistikleri h.

195

50

M aarif m üd ü rlerinin hazırlıyacakla n y ıllık raporlar
Maarif mûdüt lüklerince verilecek yıllık
raporlar h.

198

61

105

L ise k lâsik şube I Í I
m ü fred at p ro g ram lan
187

194

47

206

115

203

212

232

79

İ36

Î99

Köy öğretm en leri sağlık ve içtim ai
yardım sandığı nizam nam esi
Köy öğretmenleri sağlık ve İçtimai
yardım sandığı nizamnamesi

222

163

Köy öğretm en leri sağlık ve içtim ai
yardım
sandığı nizam nam esinin
tatb ik î
Köy öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı nizamnamesini tatbiki h.

227

188

132

200

201

68

üncü

sın ıf

Liselerd e dil b ilgisi öğretim i

L iseleri b itird ik leri
i oku llard a im tihana
Id o m a la n
*
Liseleri bitirdikleri
okullarda imtihana
malan h.

L

232

Devlet orta okul ve lise bitirme !m-

220

232

Larousse M edical illu stré
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

bü tü n le

lerin imîihanlan h.

Köy o k u llarım teftiş edecek İlk
öğretim
m ü fettişlerin in
çalışm a
tarzı
%
Köy enstitüsü öğretmen okulu mezunlariyle îik öğretim müfettişleri b.

K öylerde çalışan öğretm en okulu
mezunu
öğretm en lerin şehirlere
n akli
Köy. Enstitüsü öğretmen okulu mezunlarij'le İlk öğretim müfettişleri h.

00

vS
3

okuldan başka
g iren lerin dip.
okullardan gayrı
girenlerin diplo-

Lüzum suz kağıt ve k arto n lar
K / 364 sayılı kararın meriyete kon
ması h.

M

12

M E V Z U U

M aarif Şûrası

Sk
d

206

M aarif Y ıllığı için kö.'
nin h azırlıkları

116

en stitü leri'

Maarif Yıllığı h.

234

M aarif Y ıllığı için valiliklerin
z ırlık la n

234

M aarife bağlı doktorların
ve salâhiyetleri

212

ha-

Maarif Yıllığı h.

212

207

121

Maaş fark ın d an alacağı olan öğretm enler
Eskişehir Valiliğinden maaş farkı alacağı bulunan öğretmenler h.

225

184

209

127

Maaş kanununa ek kanun
Maaş kanunlarına ek kanun
Mal bilgisi dersi lâboratu varları
Mal bilgisi derslerini ilgilendiren nurauneler için tesis edilecek lâboratuvar h.

19i

28

222

165

M alî yıl başı sayım ı
Malî yıl başı tadadı h.
Manisa V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan öğretm enler
Manisa Valiliğinden mesken bedeli
alacağı bulunan öğretmenler h.

217

150

191

29

Matbu evrakta yapılacak ta sa rru f
Basılı evrakın kullanılması h.
m ik tarların ın
194

Benzin tahdidi h.
Mayi
iptali

m ahrukat

M em ur ve öğretm enlerin askerlik
vukuatının S e fe rb e rlik Müdürlüğüne bildirilm esi
Memur ve öğretmenlerimizin askerlik
vukuatı h.

220

M emurin, m üstahdem in, m ütekait,
m alûl, yetim ve dullara pam uklu
m eıîsucat tevziine dair talim atnam e
Memurlara dağıtılacak pamuklu mensucat dağıtımı h.

202

1

160

47

m üsaadelerinin

Benzin müsaadelerinin 9 / I X / 1941
tarihinden 1 /X/ 1942 tarihine kadar
iptal edildiği h.

198

M ecburî devanı m üddetini doldurma kaydından m u af tutulan yüksek okul talebeleri
Talim ve manevra için askere alınmış
fakülte ve yüksek okullar talebesi h.

212

61
>

133

M ecburi hizm ete tâbi talebeden
okulu terk eden veya okuldan çıkarılanlara yapılacak m uam ele
Mecburi hizmet mükellefiyetine tâbi
talebeden okulu terk eden ve okuldan
çıkanlanlar hakkında yapılacak rauamele h.

222

166

M em urlara parasız verilecek giyim
eşyasının temin ve tevziine ait ta lî”
m afnam e
Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle
belediye bütçelerinden ve 3659 sajrılı
kanuna tâbi müessese ve teşekküllerden aylık alanlara parasız verilecek
giyim eşyasının temin ve tevzi suretine dair talimatname.

202

74

M em u rların te r fi işleri
Askerde bulunan memur ve öğretmen, 189
lerimizin terfileri h.

23

M eiken bedelinden alacağı olan
ö ğretm en ler
_ Bilecik Valiliğinde i 932 malî yılından
mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenleri h.
1938 yılında Çanakkale V'alilîğinden
mesken bedeli alacağı olan ilk okul
öğretmenleri h.
1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar kazası Mollaveys öğretmeni olup, halibazsrda nerede oıduğu malûm bulunmıyan Rıza Tolongüç’ûn mesken bedeli alacağı h.

202

199

78

64

Bolu V'aîüiğinden 1932 yılında raesken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenlerine

214

Î41

Burdur Valiliğinden mesken
alacağı olan öğretmenler

189

23

bedeli

Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933,1934
yıllarında mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul öğretmenleri h.

194

43

Çanakkale Valiliğ'nden 1932 yılı mesken bedeli alacağı olan öğretmenler h.

217

150

Gaziantep Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

205

114

Hatay Valiliğinden mesken bedeli alacağı olan ilk okul öğretmenleri h.

187

4

İçel Valiliğinden mesken bedeli alacağı
olan öğretmenler h.

207

121

İzmir Valiliğinden 1932 ve 1939 yılları
mesken bedellerinden alacaklı bulunan
öğretmenler h.
Manisa Valiliğinden mesken bedeli
alacağı bulunan öğretmenler h.

Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun

Siirt Valiliğinde 1932 yılında çalışmış
olan öğretmenlerin alacakları olan
mesken bedeli h.

115

51

-

Memur ve m üstahdem lere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4 1 7 8
sayılı kanuna ek kanun

206

195

214

217

210

M E V Z U U
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cz>

Siirt Valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli ve yol parasından alacağı bu
lunan ilk okul öğretmenleri h.

217

150

M eslek okulu talebeleri
‘
Sınıfta kalan meslek okulları talebesi h.

189

22

M eslek o ku lları co ğ rafy a k itap ları
Orta okul ve liselerle meslek okullannda bu yıl okutulacak coğrafya ki
tapları h.

189

M eslek o k u lla rı m ezunlarına verile
cek vesikalar •
Talebe ve mezunlara verilecek vesika
lar h.

196

56

M eslek o k u lların a b ir sene içinde
kaydedilen ve ayrılan taleb e sayısı
Meslek okullarına kaydedilen ve ayrı
lan talebe sayısı h.

227

187

M esleki ve T e k n ik O k u lla r açılm ası
ve m evcu tların ın büyütülm esi hakk ın d ak i 4 3 0 4 sayılı k anu na ek kanun
Mesleki ve tekmk okullar açılması ve
mevcutlarının büyütülmesi halikındaki
4304 sayılı kanuna ek kanun

236

217

M eslekî ve T e k n ik Ö ğretim M üste
şarlığ ın a bağlı o k u lla rın s ın ıf geç
m e ve diplom a d e fte rle ri
156 sayılı Tebliğler Dergisinde yayın
lanan 757 sıra numaralı tamimin 8 inci
maddesinin değiştirildiği h.

225

182

M eslekî ve tek n ik öğretim oku llan n ı ilgilend iren y a z ıla n ihtiva eden
gazeteler
Meslekî ve teknik öğretim okullarım
ilgilendiren yazılar h.

216

145

M atem atik öğretim i
Matematik öğretimi h.

209

128

M illî M üdafaa V ekâleti hesabına
bölge sanat o k u lların a alın acak
talebe
Bölge Sanat Okullarına M. M. Vekâleti
ve Askerî Fabrikalar hesabına alınacak
talebe h.

189

23

M illî M üdafaa V ekilliği hesabına
E rk e k sanat o ku lların d a okuyan ta 
lebe
Erkek sanat Okullarında M. M V. ve
Askerî Fabrikalar hesabına okuyan
talebe h.

216

145

M ithat Paşa E rk e k Sanat O kulu
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Erkek Sanat
Okulu) adı verildiği hakkında.

218

151

M ithat Paşa K ız E nstitüsü
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da «Mithat Paşa Erkek Sanat
Okulu) adı verildiği h.

218

151

M onitörlerin çalışm a rap o rları
Antrenör, monitör eğitmenlerin çalış
ma raporları h.

233

203

M uadeletler
Yeni Kolcj'ln muadeleti h.

193

33

77

vazife

Maarif teşkilâtından maaş veya ücret
alan doktorların vazife ve salâhiyet1eri h.

Mayi
m ahrukat
tahdit ve tesbiti

&
cZi

C/3

‘

İkinci Maarif Şûrası h.

O

M E V Z U U

141

150

129

13

M

E

V

Z

U

U

e»
t/3

Muş V aliliğ ne 15/IV/1943 tarih in "
den sonra yazılan yazılar
Muş valiliğine 15/ÎV/I943 ten sonra
j-azîlan yazılar h.

225

M uvazzaflık hizm etini yapm ıyanla*
rın a sîl m em ur tâyin edilm em eleri
Muvazzaflık hizmetini yapmıyanlann
asaleten memur tâyin edilmemeleri h.
M ü fred at program ları
Erkek me-lek öğretmen okulu maran■ gözlük şubesinde tatbik edilecek nTatematik grogramı h.
Erkek terzilik okulunun
müfredat
programı ile ders dağıtma cetveli h.
İstanbul Akşam Terzilik Okulu müfredat programı ile ders dağıtma
cetveli h.

1i

189

204

212

213

M

183

23

108
133

137

191

27

Lise klâsik şube üçüncü
dat programları h

197

57

sınır müfre- i

Ticaret liseleri ile orta ticaret okulîan
yeni müfredat programı ve ders dağıtma cetveli h.
M üzakere saatleri
Müzakere saat ve ücretleri h.
M üzakere ü cretleri
Müzakere saat ve ücretleri h.

205

209

195

İ95

112

127

51

51

N

Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren taleb en in yoklam ası
Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren talebe h.
.Nakil ilm ü h ab erlerin e y ap ıştın la*
cak fo to ğ ra fla r
Diploma, nakil ilmühaberi ve sair
belgelere yapıştırılacak fotoğraflar h.

V

Z

U

U

C/5

Kız enstitüleri yeni müfredat programı
ve tatbikatı h.

Orta okul tarih müfredatı.

E

■|

O kul spor yurtlarında yapılacak
pist ve k ır koşuları
Okul spor yurtlan ve oyun yuvaları
müsabakaları h.

232

-179

i 99

Nizam nam eler
Köy öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı nizamnamesi

222

163

Köy öğretmenle! i sağlık ve içtimai
yardım sandığı nizamnamesinin tatbikı h.
'

227

188

O kul tabelâları
Okul tabelâları h.

206

115

O k u llard aki
şekli
Okullardaki
tarzı h.

212

133

d olapların .^kullanma
doîaplann

kullamima
214

O ku lların m alzem e sip arişlerin in
veriliş şeklî
Okulların malzeme siparişleri h.
O k u lların öğretm en ve m üdürlerin
ik am etin e tahsis edilen k ısım larının k ira m ukavelesine bağlanm ası
Okul binalarında ikamet edecek müdür
ve öğretmenler h.

O kulu terk eden veya okuldan
çık arılan m ecbu ri
hizm ete
tâbi
talebeye y ap ılacak m uam ele
Mecburi hizmet mükellefiyetine tabi
talebeden okulu terk eden ve okuldan
çıkarılanlar hakkında yapılacak muamele h.
O lgunluk
im tih an ı
k âğ ıtların ın
in celenm esinde göz önünde bulund urulacak n o k talar
Devlet olgunluk ve devlet orta okul
imtihan kâğıtlarının incelenmesinde
göz önünde bulundurulacak noktalar h.

On üçüncü tasarru f ve y erli

139

233

203

209

128

33

ı9 S

O

O kul k itap ları
1942- 1943 ders yılında okutulacak
kitaplar h.

187

60

19 m ayıs gen çlik ve spor bayram ı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı h.

Okul eşyasının m uhafazası
Ders aletlerine ihtimam edilmesi h.

227

197

O k u lların vakit cetvelleri
Okulların vakit cetvelleri h.

224

j

220

O ku! spor y u rtların ın çalışm aları
Okul spor yurtlarının yeni ders yılı
çalışmaları b,

O ku lla
ilişik lerin i
kesm edikleri
halde d u ru m ların ı öğrenm ek istiyen talebelere verilecek belgeler
Okulla İlişiklerini kesmedikleri halde
durumlarının
bildirilmesini istiyen
talebeler h

i
1

222

225

210

166

181

129

mal*

1ar h aftası
193

188

33

5

O kul k o o p eratifleri
Okul kooperatifleri kurulmıyan okul1ar h.

209

128

O kul spor bayram ı günleri
Okul spor bayramı h

227

188

On üçüncü tasarruf ve yerli mallar
haftası h.
On üçüncü tasarruf ve yerli mallar
haftası h
O rta ask erî eh liyetnam eler
Orta Askerî ehliyetnameler h..
O rta oku l coğrafya kitap ları
Olta okul ve liselerle meslek okullannda bu yıl okutulacak coğrafya kitapları h.
-

198

63

201

67

225

189

İH

C/D

ifi

O kul Sp o r Y u rtlan T alim atnam esinin 24 ve 2 6 ncı m addelerinin talebeye okunm ası
Okul Spor Yurtlan Talimatnamesinin
24 ve 26 inci maddelerine aykırı ha
reket eden talebeler h.

M E V Z U U

â

182

21

C/5

O rta oku ! coğrafya k itap ları m ü
sabakası
Orta okul coğrafya kitapları müsa
bakası h.

223

172

O rta oku l tarih k itap ları m üsaba
kası
Orta okul Tarih kitaplan müsabakası

205

112

O rta oku! tarih k itap ları şartnam esi
Orta okul tarih kitaplan müsabakası
şartnamesi

203

113

O rta okul tarih m üfredatı
Orta okul tarih müfredatı

205

112

O rta okul üçüncü sın ıf tarih m ü f
redat program ında yapılacak dü
zeltm e
. Orta okul üçüncü sınıf tarih dersi
müfredatında yapılacak düzeltme h.

207

121

O rta o k u llar, liseler şehir ilk öğ
retm en o k u lla rı disiplin taîim anam esi
D'siplin Talima'namesinia
9 uncu
maddesinin değiştirilmesi h.

236

219

O rta
oku llara
alınacak parasız
y atılı talebe
Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
orta okullara alınacak parasız yatılı
talebe h.

234

205

O rta
İlk
bu
dil

okullarda dil bilgisi öğretim i
okullarla orta okul ve liselerde ve
derecelerdeki meslek okullarında
bilgisi öğretimi h.

192

31

Orta öğret m talebe kılavuzu
«Orta Öğretim Talabe Kılavuzu» adlı
kitap h.

232

202

O rta T ica re t o k u lları
m üfred at
p rogram ı
Ticaret liseleri ile orta ticaret okul
ları yeni müfredat programı ve ders
dağıtma cetveli h.

209

12 '

O rtalam a fia l form ülün ün değiş
tirilm esi
Ayniyat Talimatnamesinin 32 nci mad
desindeki ortalama fiyatı bulmak için
gösterilen misalin değiştiıilmesi h.

216

146

Oyun yuvalarında yapılacak pist
ve k ır k o şu la n
Okul Spor yurtları ve oyun yuvaları
müsabakaları h.

227

187

192

31

Daktilografi dersleri h.

191

29

Dil bilgisi dersi h.

215

144

Felsefe öğretimi h.

196

56

211

131

192

31

191

27

ö
Ö ğretim işleri
Bölge sanat okullarında okutulan arit
metik, cebir, geometri ve trigono
metri derslerinin matematik adı altın
da tek nota tâbi tutulması h.

Gazi terbiye enstitüsü tarih - coğrafya
şubesine konulan yurt bilgisi dersi h.
İlk okullarla orta okul ve liselerde
ve bu derecelerdeki meslek okulla
rında dil bilgisi h.
Kız enstitüleri yeni müfredat progra
mı ve tatbikatı h.

14

V

M E V Z U U
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Mal bilgisi derslerini ilgilendiren nu
muneler için tesis edilecek lâboratuVâT h.

191

28

Matematik öğretimi h.

209

128

Talebeler tarafından temini istenecek
okul ve ders levazımı h.
ö ğ re tim talim atnam eleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin
öğretim talimatnamesi h.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisans, öğretim ve imtihanlar talimat
namesi h
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Tababeti Okulu öğretim ve imti
hanlar Talimatnamesi h.
Nakil dolayısiyle yabancı
değiştiren talebe h.

189

224

196

229

21

177

53

193

dil dersi

Ö ğretm en oku lların a alın acak pa
rasız yatılı talebe
Öğretmen okullanna alınacak parasız
yatılı talebe h.
Ö ğretm en o k u lla rm m m eslek î sı
n ıfların d a iki yı! kalan taleben in
hususi oku llara kabulü
Öğretmen okullarının meslekî sınıfla
rında iki yıl kalan talebenin hususi
okullara kabulü h.
Ö ğretm en yetiştirilm ek üzere lise
ve orta oku llara a lın acak parasız
yatılı talebe
Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
ve orta okullara alınacak parasız ya
tılı talebe h.
Ö ğretm enler arasın d aki
değişik
liklerin se fe rb e rlik m üdürlüğüne
bildirilm esi
Öğretmenler arasında vukua gelen de
ğişikliklerin vaktinde bildirilmesi h.
ö ğ re tm e n le rin h a fta lık ders saatleri
Resim dersi öğretmenlerinin haftalık
ders saati h.
ö ğ retm en lerin te rfi işleri
Askerde bulunan memur ve öğretmen
lerimizin terfileri h.

224

179

192

P am u kpın ar, îvriz K öy K nstitülerinin vaziyet p lân iariyle avan p ro je*
lerine ait m üsabaka şartnam esi
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli ci
varında İvriz, Yıldızeli civarında Paraukpınar adlanyle açılan köy enstitü
lerinin vaziyet plâniariyle avan proje
lerine alt müsabaka şartnamesi
Parasız yatılı h a k k ın ı kazanan ta
lebe tsoy ad lan na göre a lfa b e tik )
Haşan Abur

194

44

Sami ra Alaçam

194

44

Ahmet Bir

194

42

Ercan Alpagut

194

45

İsmail Hakkı Birler

194

43

Mustafa Alsan

194

45

Vahit Bozat

194

43

İsmail Alta

194

42

Demir Ali Bozkurt

194

45

Bahir Altan

194

44

i. Hakkı Bozkurt

194

45

Bulut Altay

194

42

Turhan Bozkurt

194

44

Turgut Altay

194

42

Zekeri ya Bu ut

194

44

Tahir Altın

194

41

Mehmet Buzluk

194

46

Nejat Altıneî

194

44

. Nejat Bûyûköztûrk

194

41

Şevket Altınkaya

194

46

Ahmet Cansever

194

42

Mehmet Alver

194

46

Ali Cantez

194

44

Aytekin Ardahanîı

194

42

Zekâi Cantûrk

194

42

Bedri Arı can

194

45

Cemil Cemiloğlu

194

43

194

44

Nedim Cengiz

194

43

194

44

Mustafa Cesur

194

43

194

44

M. Emin Ceylân

194

46

194

45

Alâettin Coşkun

194

45

194

46

Tank Coşkun

194

41

194

46

Turgut Culba

194

42

194

45

Muammer Çağırgan

194

41

Abdurrahman Aşkar

194

43

Haydar Çağlar

194

16

Salim Ataman

194

46

İsmet Çağlar

194

42

Hüsnü Atay

194

43

Hüseyin Çakır

194

43

M. Tahir Atıcılar

194

44

İbrahim Çakır

194

41

Daniş Atilla

194

44

Banri Çamlıbel

194

44

A İlhan Avgaîı

194

45

Abdullah Çavuşoğlu

194

46

Nevin Ayaydın

194

44

Bedia Çelebioğlu

194

45

194

46

Metin Çelik

194

41

194

44

Tahsin Çelik

194

42

194

43

Zeynel Çelik

194

45

194

44

Osman Çeribaşı

194

46

Fatma Nur ten Ayman

194

46

Bayram Çetin

42

Nezihe Aytek

194

43

Mehmet Çetin

194
lv4

Şükrü Aytemiz

194

45

Nuri Çetin

194

45

M. Emin Bakırcı

194

45

Zeki Çetin

194

45

Mehmet Baler

194

43

Cemil Çetinkaya

194

43

Tayyar Balkır

194

41

Hüsnü Çetintaş

194

44

Ruhnevaz Balkız

194

. 45

Muzaffer Çıragöz

194

41

İzzettin Barın

194

44

Nurettin Çolak

194

44

Şekip Barlas

194

43

Mesut ÇulhacıoğItt

194

41

Hakkı Başgül

194

43

Mûkerrem Dağaoğlu

194

44

Vehbi Başkurt

194

44

Mehmet Dağhoğlu

194

45

Sedat Baştangeçti

194

45

21ekâi Dalkılıç

194

45

Bülent Baydar

194

44

Bülent Daver

194

44

Haşan Arican

.

'

Vedît Anğ

Hikmet Ann

Fadıl Aybar
234

205

.

Vahdettin Aydın
Namık Aydmöz

=

Eşref Aygın

187

191

189

<>

29

23

203

105

-

185

.

45

194

44

Can Yılmaz Daver

194

44

Ali Bayraktar

194

42

Hüseyin Deliktaş

194

44

Hüseyin Bayram

194

41

Kemal Demir

194

45

Şule Baysal

194

44

Tayyar Demir

194

44

Hüseyin Baytûrk

194

46

İlhan Demiraslan

194

42

Sevinç Bektöre

194

44

İsmail Demircioğlu

194

45

Bekir Berk

194

44

Şevket Demirci

194

43

Mustafa Berker

194

•42

Nuraan Demiryol

194

42

194

41

Lûtfi Doğan

194

43

194

43

Ali Dızman

194

46

194

46

Ayten Dikmen

194

43

194

41

Şinasi Dikmen

194

46

Halil Bayındır

226

-
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Necati Binbaz

H. Emin Yaşar Artıran

129

ci
C/3

41

Bülent Arkın

210
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194

M. Rıdvan Ankan
228

«s
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Ahmet Aksöz

Fuat Ankal

P
P ak etlerin kanaviçe ve k u rşu n la n
Paketlerin kanaviçe ve kurşunları h.

-

194

43

Sabah Naki Beşak

Aziz Akdona

194

41

Lûtfi Bilgen

Necdet Akın

194

46

Ö- Lûtfi Bilgen

Mustafa Akpınar

194

45

Nevzat Biliciler

■
'
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Halil Dilek

194

46

Ali Rıza Gflltekin

İ94

42

Nebiye Dilek

H. Hüseyin KorkmazgII

194

42

194

Ahmet Kemal Gülümser

46

194

44

Necati Koşan

Fuat Doğan

194

43

Niyazi Gün

194

İ94

44

Kemal Doğan

Halil Kubilay

194

194

41

İrfan Gûnal

Î^M
44
43

194

46

Kenan Kul

Necibe Doğan

194

45

194

Sami Gündoğdu

^44

İ94

45

Ahmet Kurt

194

44

194

Bayram Gündüz

46

194

43

Abdullah Doğru

M, Orhan Kumm

194

42

• 194

Necati Gündüz

46

194

44 1

Hilmi Dokuzoğlu

Hatice Kuşçuoğlu

194

43

194

44

Münir Güney

194

43

İbrahim Dönmez

Necdet Kutbay

194

43

194

44

A. Melâhat Güngör

194

46

Mehmet Duran

Muhittin Kutlu

194

194

41

42

Fahri Gür

194

46

Yusuf Durmaz

Tarık Kûçükalev

194

194

46

41

Asaf Gürel

194

42

Nihat Ekener

Orhan Kütahyalı

194

194

42

44

Bülent Güre!

194

44

Yaşar Ekinci

Mediha Levendoğlu

194

194

42

45

Şinasi Gürel

194

44

Nuri Elmalıbahçe

İshak Mengeneli

194

194

45

43

A. Cemal Gûrevin

.194

43

A. Emel Erareoğlu

M. Metin Menkü .

194

194

46

44

Necmi Gürkaynak

194

42

F Saime Engin

Ali Misırh

194

194

44

46

Süheylâ Güvenç

194

43 :

Zihni Engin

Saim Mûhürcûoğlu

194

194

44

42

Recep Hızel

194

46 1

Baki Nalbantoğlu

Mehmet Ali Engûrlü

194

194

43

43

Sadık Honca

194

46 I

Mustafa Erbayan

Ö. Faruk Nayıp

194

194

46

42

Aziz İldan

194

43 1

Recep Erbil

Sait Obut

194

194

46

42

Mustafa İlhan

194

44 I

İsmet Ercan

Ali Oflazlı

194

194

44

43

Z. Zûhre îikgelen

194

44 1

Emin Erdem

Lûtfi Oğuş

194

194

43

45

İbrahim înceoğlu

194

45 1

Nevzat Oğuş

194

Saraiye Erden

194

43

42

Kemal İşbilir

194

44 î

Sacide Okay

194

Oûlten Erdoğan

194

42

42

Doğan İşeri

194

44 1

Âbdülkerim Okuyucu

194

ismet Erdoğan

194

42

45

Arif Hikmet Kaçmaz

194

42 1

Adil Olcay

194

194

41

Tahir Erdoğan

42

Kemal Kalender

194

43 1

Nejat Olcay

194

194

41

İsmail Erel

43

Ahmet Kalyoncu

194

44 1

Neşet Omay

194

Haşan Erenay

194

45

41

Semiha Ayşe Kantar

194

42 1

Fikret Onat

194

44

Özkan Erer

194

42

Ahmet Kapısız

194

44 1

Y. Kenan Onat

194

46

Yılmaz Ergenekon

194

44 i

Mehmet Karaaslan

194

46 1

Salâhattin Ora!

194

43

Lütfullah* Ergun

19i

44 1

Naci Karaca

194

46 1

Şükran Oral

194

45

194

42 1

Saliha Karagan

194

42 1

Semih Mustafa Orbay

194

44

Nurlife Erinmez

194

41 1

Şaban Karataş

194

45 1

Fahri Orhan

194

41

Hal it Erkan

194

41

Doğan Kartal

194

43 !

Nurettin Orhon

194

43

194

44

Mehmet Mucip Kavşut

194

43 1

Nurettin Orkıım

194

45

Melâhat Erkan

194

44

Nadir Kavurmaci

194

45 j

Nezihe Öcal

194

43

Hulûsi Erkılıç

194

44 1

Hüseyin Kaya

194

43 i

Akten Ökten

194

45

Haşan Eroğlu

194

43 1

Necati Kaya

194

42 l

Nihat Önaî

194

45

M. Emin Erol

194

43 1

Osman Kaya

194

41 1

M. Orhan Oncer

194

44

Faize Erözmen

194

42 1

Hakkı Kaymaz

1*94

42 1

Necmettin Öncül

194

46

İrfan Ersavaş

194

46 1

Betûl ^Kazak

194

42

Salahâttin Öner

194

46

Mehmet Ali Ertan

194

42 i

H. Cahit Kazan

194

44 i

Rabia Özar

194

46

Necmettin Ertuğrul

194

42

Turan Kemal

194

41 1

îdris Özatay

194

45

Müşerref Eryürek

194

42

A. Süha Keren

194

45 i

Hadi Özbek

194

45

Salim Genç

194

44

Nurettin Keser

194

45 1

Remzi Özcan

194

44

Furuzan Girgin

194

44

Mustafa Kılıçlı

194

42 1

Fahrettin Özçelik

194

46

Necati Girgin

194

42

Fatma Kımız

194

44 1

Mustafa özçiçekçi

194

44

Perihan Göçmençelebi

194

42

Haşan Kıran

194

43 1

Âbuzer Özdemir

194

45

Cevdet Göğüş

194

AH Nuri özdemir

194

43

Murat Gök

194

Bahattin Özdemir

194

43
41

Şevket Doğan

'

Muammer Ergürbûz

İsmail Erkan

*

.

’
'

'

>

1

•

I

Faik Kırbaş

194

Sırrı Kırcali

194

42 1
i
45 1

194

43 i
i
46 \

İhsan Kızıldereli

194

43 1

Muhittin özdemir

194

Zühal Göksu

194

44

Cemil Kobai

194

46 1

Feridun Özdikicioğlu

194

44

Kadriye Göreç

194

44

Hayriye Koba!

194

46 i

Eşref Özdoğan

194

42

Talât Görgüç

194

45

İsmail Koca

194

44 1

Talip Özden

194

46

Mehmet Güleç

194

43

Abdurrahman Kocadağ

Nafiz Özel

194

41

Durmuş Oûlenç

194

43

Şahin Koç

194

45 I

Bayram Özen

194

45

Sadettin Güler

194

46

Hüsnü Koral

194

44 1

Kemal Özgören

194

41

A. Turan Gökiliro

•

.
,

194

16
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Zeki Özg^ûl

194

43

Mustafa Şahin

Atiya özgün

194

43

Tevfik Ö/gür

194

Bülent Özhan

M E V Z U U
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194

46

Orhan Varol

194

46

Nermin Şamlı

194

45

I>oğan Volkan

194

41

45

Metin Şanlı

194

43

Süleyman Yakacıklı

194

46

194

45

Şefik

194

46

A. Rüştü Yalaz

194

44

Mümin özışık

194

44

M Emin Sekerci

194

46

Fikret Yalçın

194

45

Hüseyin Özkan

194

46

M Kâmil Şen

194

45

Vedat Yalçmkaya

194

41

O. Halil Özkan

194

44

Osman Şencan

194

41

Faik Yaltırak

194

44

194

46

Şerafettin Şendir

194

44

A. Rıza Yaman'

194

42

194

46

Muammer Şimşek

194

44

İdris Yamantûrk

194

42

Mustafa özkâhya

194

41

Ahmet Şiray

194

194

45

Ayten Özker

45

Haşan Tabalak

194

45 *
46

Mehmet Yaraasan

194

M. Âli Yanmaz

194

45

Mehmet Özokyay

194

44

Sevinç Tanık

194

43

Ali V'ardımoğlu

194

42

Türkân özozan

194

43

Cemal Tansı

194

42

İshak Yavaş

194

44

Abdurrahman Özöğretmen

194

46

Fatma Tanyel

194

43

Hava Yenel

194

44

Oültekin Özsoy

194

45

Şerafettin Tarhan

194

43

Ali Rıza Yıldırım

194

43

Şinasi Özsoylu

194

43

Necdet Tarkan

194

42

Lûtfi Yıldırım

194

46

Nazmi özten

194

44

Halil Tazeler

194

43

ismet Yılmaz

194

43

Hilmi Öztûrk

194

43

Kâmil Teciraer

194

42

Mustafa Yılmaz

194

45

İsmail Öztûrk

194

42

Emel Temel

194

45

Siyami Yılmaz

194

42

194

44

Oğuz Temuçin

194

42

194

46

Aydın Parmaksız

194

46

Mehmet Tercüman

194

46

Abdûlbaki Yiğit

194

43

Hüseyin Pekin

194

46

Necdet Timur

194

44

Salâhattin Yorgancı

194

44

Mahmut Polat

194

45

Osman Tokay

194

46

A. Şefik Yücel

194

43

Kemal Saatçi

194

43

Kadri Tokgöz

194

44

Behiç Yücel

194

44

İdris Sağır

194

44

Nezahat Toklu

194

42

F. Dündar Yücel

194

45

Kadir Saka

194

46

Ahmet Chıran Topal

194

43

Leman Yûcetürk

194

43

Lâmi Salor

194

42

AH Toros

194

43

Orhan Yûcetürk

194

43

Mûbeccel Saltan

194

46

Yusuf Tunah

194

42

Kemal Yüksel

194

46

Cevdet Saracer

194

42

Alâettin Tunca

194

43

Ömer Zeybekoğlu

194

41

Kemal Sarıgöl

194

42

194

43

Şefik Zûlkadir

194

45

Sadettin Sarımurat

194 .

46

Remzi Tunceî

194

46

Turhan Sarper

194

42

Muammer Tuncer

194

44

Sudi Saruhan

194

42

Emin Turan

194

45

P arasız y atıiı talebe
Öğretmen okullarına alınacak parasız
yatılı talebe h.

228

192

Necati Savacı

194

46

Suzi Turan

194

46

Selim Sezai Sayın

194

45

ilhan Türegün

194

44

Oûlseren Sebûk

194

45

Orhan Türer

‘ 194

44

Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
orta okullara alınacak parasız yatılı
talebe h.

234

205

Haşan Serovaoğullan

194

44

Nedret Tûrker

194

42

Namık Sevik

194

44

Cevdet Yılmaz Türkkan

194

45

H. Neclâ Seyhan

194

42

Hüseyin Türkmen

194

45

P arasız yatıb talebeden alm aeak
taah hü tnam e
Parasız yatılı talebeden alınacak taahhütnarae h.

228

192

Nejat Sezer

194

46

Ferruh Tütek

194

41

Müeyyet Silistire

194

44

Necdet Uğraş

19 i

42

Recai Uğur Somer

194

41

H. Nesrin Uluğ

194

44

P a sif koru n m a işleri
Yangın söndürme aletlerinin içlerindeki kimyevi maddeler h.

205 I

111

194

45

O. Faik Uluğ

194

43

Burhanettin Soydan

194

45-

Nihat Uluocak

194

43

Ayten Soylu

194

44

Muallâ Ulutaş

194

42

Previ ntoryum a ucuz şeker verilm esi
Yatılı okullarla prevantoryum ve sanatoryuma ucuz şeker verilmesi h.

236

217

O; han Soyman

194

45

Cihat Ural

194

43

M. Fereç Soysal

194

- 46

Kemal Uygur

194

42

Mustafa Söğûtçû

194

46

Zeki Uz

194

46

Mehmet Sökmen

194

45

İlhan Uzluk

194

42

Mesut Söyler

194

4i

Hüseyin Uzunoğlu

194

44

Radyo ile
y ayınlanacak
tem sil
bayram ı eserleri
Temsil bayramında oynanacak eserlerin
radyo ile yayınlanacağı h.

221

161

Süreyya Subaşı

194

45

Ceraaîettin Ümit

194

42

Ahmet Sûhan

194

45

Fuat Ümit

194

42

Dündar Sümer

194

45

Suphi Ünal

194

44

R ap o r d osyalan
Deney ve tatbikat defterleri
rapor dosyaları açılması h.

Î90

26

194

45

Nazıvar Ünlü

194

45

Kemal Sürekli

194

43

Vesile Ünlûsayın

194

42

Mehmet İrfan Süzek

194

43

İsmail Üstün

194

42

Feridun Şahin

194

45

Mehmet Varol

194

45

191

29

Recep Özkan
Kemal Özkarslı

Atillâ Pamir

*

Şemsettin Somuncuoğlu

Sedat Sümer

’

.

.

,

-

1 Fatma Suzan Tuncay

*
,

•

•

. Temel Yalsal

R

yerine

R esim dersi öğretm en lerin in hafta lik ders saatleri
Resim deısi öğretmenlerinin haftalık
ders saati h.

17
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C/5
R esm î daire ve m üesselere ait İlân
ların B asın B irliğ in e verilm esi
Resmi daire ve mûesseselere ait ilân
ların 1 haziran 1943 tarihinden itiba
ren Türk Basın Birliği vasıtasiyle
neşrettirilmesi h.

156 sayılı Tebliğler Derğisinde yayın• lanan 757 sıra numaralı tamimin 8
inci maddesinin değiştirildiği h.

222

163

Reyhaniye kazası adının değiştiril
diği
Reyhaniye kazasının adının değişti
rildiği h.
.
Rıza T olongü ç
1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar ka
zası Mollaveys öğretmeni olup haliha
zırda nerede olduğu malûm bulunmıyan Rıza Tolongûç'ün mesken bedeli
alacağı h.
Rize V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan ö ğretm en ler
1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar
kazası Mollaveys öğretmeni olup, hali
hazırda nerede olduğu malûm bulunraıyan Rıza Tolongüç’ün mesken bedeli
alacağı h.
’

S iirt V aliliğinden m esken bedeli
>e yol parası alacağı olan ö ğ ret
m enler
Siirt valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli ve yol parasından alacağı bu
lunan ilk okul .öğretmenleri h.

199

64

199

64

ve sağlık

Sam sun E rk e k Orta Sanat O kulu
Yeni açılan erkek orta sanat okulları
Sanatoryum a ucuz şeker verilm esi
Yatılı okullarla prevantoryum ve sa
natoryuma ucuz şeker verilmesi h.
S e fe rb e rlik te veya fevkalâde h a ller
de askerî şahıslara ait h u k u k dâvalariyle icra takiplerind e y apıla
cak m uam eleler h akkında kanun
Şeferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî şahıslara ait, hukuk dâvalariyle
icra takiplerinde yapılacak muamele
ler hakkında kanun.
8 1 1 sıra n um aralı tamim
*
Tebliğler Derğirinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarını ilgilendiren
tamimlerden bazıları h.
807 sıra n u m aralı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarım ilgilendiren
tamimlerden bazıları h.

195

50

231

198

'236

217

204

107

189

217

182

22

150

Siyasal Bilgiler Okulu kış sömestir
imtihanı h.

Şartn am eler
İlk okul öğretmenleri yapı sandığınca
yaptırılacak evlerin plânlariyle avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi
Orta okul tarih kitapları müsabakası
şartnamesi
3803 sa>nlı kanuna tevfikan Ereğli
civarında İvriz, Yıldızeli civarında
Pamukpınar adlariyle açılan köy ensti■ tûlerinin vaziyet plânlariyle avan pro
jelerine ait müsabaka şartnamesi.
Şıtak kazası adının değiştirilm esi
Şıtak kaza adının Çatak olarak değiş
tirildiği h.

227

189

205

113

226

185

227

189

192

32

190
231

26
198

T a b ia t B ilg isi I
Çocuk bakımına ait kitaplar h.'

201

68

T ak d irn am e a lan lar
göre a lfa b e tik )
Dûriye Abelürûs

225

184

—

207

121

—

225

184

210

130

T
191

29

Taah h ü t isleri
Mütaahhit Ahmet Özüduru h.
Taah h ü t m asra fla rı
Taahhüt masrafları h.
Taahhüt masrafları h.

203

105

211

121

47

Siyasal B ilg iler O kulu T a lim a tn a 
mesi
Siyasal Bilgiler Okulu Talimatnamesi
nin ders ve imtihanlara ait hükümleri h.

47

Sene sonu sergileri
Kız enstitülerinin sene sonu sergileri h.

225

181

(soyadlarına
‘
-—
.

2525 sayılı kanun uyannea soyadlarını
kullanraıyanlar h.

Statü ler
4357 sayılı kanuna göre kurulacak ilk
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı ana statüsü h.
İlk okul öğretmenleri yapı sandığı ana
statüsü h.

.

Hanife Akçay

224

204

173

lo:

225

184

,

207

121

Şayan Akışık

—

210

130

Rahmi Aksan

—

Abdullah Akın

.

195

51

Meliha Aksoy

^

211

132

• Fikriye Akumut

—

225

184

-

207

121

-

207

121

-

225

184

210

130

—^

208

126

_

211

132

-

207

121

Nazmiye Arda

—

210

130

Bedia Arıkan

-

207

121

•

_

210

130

Hüsamettin Aslanöz •

-

207

121

-

211

132

'—

225

184

^

211

132

Kadriye Ayyıldır •

225

184

Salih Balaban

207

121

207

121

Abdullah Allan
Haşan Altan
220

155

•

■ Müzejpren Altan
.

•

Hüsnü Altay

'

Ulvi Anadol
210

129

bayram ı

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı h.

.

Emine Akcan

s ın ıf

Son dersten sonra talebenin sınıflar
dan çıkaniması h.

Sp or ve gençlik

194

’
'

Şaduman Akaiın

Soyadlarının k u llanılışı

194

•
‘

Turgut Acuntaş

Ömer Altan

47

S ın ıf geçm e d efterleri
Sınıf geçme ve diploma müsvedde
defterleri h.

225

Siyasal B ilg ile r Okulu kış söm estr
im tih anı

Son dersten sonra talebenin
tan çık arılm ası

194

Sergiler
Kız enstitülerinin sene sonu sergileri h.

Sıvas-Erzurum tahvillerinin 5/XII/1942
tarihinde vadesi huiûl edecek kupon
bedelleri K

Siyasal Bilgiler Okulu Talimatnamesi
nin 77 nci raadddesi h.

8 2 2 sıra n um aralı tam im
Tebliğler Derğisinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarım ilgilendiren
tamimlerden bazıları h.
. ■

Sene sonu ve sene başı sağlık ista
tistik leri
.
Sene sonu ve sene başı ve sağlık
istatistikleri h.

Silâh altına çağrılan yedek subay
lar
Hazarda ve seferde silâh altına çağrı*
lan yedek .subay ve askerî memurlar h.

t/D

ş

Sivas - Erzurum tahvilleri

S
Sağ lık istatistik leri
■ Sv*ne sonu ve sene başı
istatistikleri h.

S ın ıfta kulan m eslek okulu taleb e
leri
Sınıfta kalan meslek okulları talebesi h.

C/3

210

129

Kemal Ant

Güzide Arınır
Fatma Aydın
Hüseyin Aytaç

223
223

167

169

’
•

' Fatma Aytekin

'

Osman Batur

195
225

217

50

Su sporlarında başarı gösteren ta 
leben in kulüplere girm esine m ü
saade edilm esi
Su sporu h.
•

181

150

Süm er Ban k em rin e verilecek k â
ğıt ve k arton lar
K/364 sayılı karann meriyete konması h.

Asım Baykal

203

^

210

130

210

130

Cezmi Berktin

202

78

Nahide Bezirci

195

51

207

121 .

225

184

210

130

Vedide Baykalh

233

-

Arif Bilge

•"

. ^

Handan Bllget
Fatma Bingöl

"

18

tTi

O
Ic
c/5

207

121

Medet Kocatürk

210

130

Baha Kok

207

121'

Mürüvvet Kondir

223

183

Niyazi Korol

225

184

Musrafa Köken

225

184

Abdülkadir Kudat

225

• 184

Haşan Kulaçoğlu

207

121

Şemsettin Kurşun

207

121

Nesime Kurtul

225

184

Vehbi Kutengin

207

121

İbrah ra Kûv,ük

211

132

M Kemal Mavuş

225

184

Fehmi Unsal

195

51

Şükrü Maznıanoğin

225

184

Habip Ünsal

207

121

Hulûsi Me, k

130

207

121

Akil Mengû

—

210
210

130

_ _ 231
—
225
— ■ 22'5

198

Meiâhat Meriç

--

19.5

184

Turan Mutiu

184

Osman Okuş

M E V Z U U

Mukaddes Boj'sal

.

—

Osman Bozkurt
İsmail Bumin
Tur^mt Can

—

'

—

Tu’iiut Can
Kelâm Canbaz

•

Veli Osman Coşkuner

-i

Osman Cömert
Mûnûr Çağatay

‘

—

İnsan Çakır
Nurettin Çankaya

.

Seher Çelen
A Cengiz Çetin

-

Nami Çetmel
Yakup Çilin?iroğIu

-

İbrahim Çırmen
Naciye Direnoğln
Hamit Dumaniç

•

Osman E'-gün

•.

-.

M E V Z U U

•

;

-

207

121

Hüsnü Öğe

---;

211

132

Emse Önût

225

184

İzzet Öz

-

211

132

Naşide Özbatı

-

207

121

Nevzat Özer

.207

121

Nuri Özer

225

184

Feıdane Özgü

‘ 207

121

'Murat Özgün

207

121

Fahrür.nısâ Özgüven

225

183

Fehmi Özkan

Emine F»ratlı

207

121

Turan Özıan

Behiye Gökmen

2U

132

Ahmet Öztûrk

211

132

Hayriye Özüıkü

210

•130

,

Nuri Eren

.

Süleyman Erenay .

,

İbrahim Ergin
'

Nigâr Erkan
Nedim E'kmen

—
-

.

-•

Hüseyin Eroğlu
Dûriye Ertem

--

•

Fethi Gözler

'

Hüseyin Gûcüyener

,—
-

.

Nefise Gûcüyener
Bedriye Gülay

'

Kadri ye Gülay

'

^—

'
—

Mustafa Gûlsever
Tcvfik Gûnel
Şemsa Güner

-

Bedri Güngör

—

.

'

Kadir Uz

184

121 ’

207

12 i

195

51

^
-

210

130

211

132

—

211

132

Masume Ünsal

211

132

Zeiiha Ünsal

195

51

51

Fethiye Ü''genç

207

121

'207

121

Dâriye Yalçın

225

184

210

130

Nezihe Yanı ma

275

184

207

121

Memduha Yataganata

.225

184

225

184

225

184

225

184

207

121

225

184

22.5

184

200

65'

.

195

51

■

207

121

220

160

T a leb e resim sergisi
T ’lebe tarafından yapılan resimlerin
Ankara’da açılacak sergide teşhiri h..

215

143

Talebed en to p lan acak okul kitap*
la n
Talebeden toplanacak okul kitapları h.

220

155

T alebed en toplan an k itap lar
Talebeden toplanan tarih ve coğrafya
kitaplarının iadesi h.

191

30

T a leb en in .su sp orları
girm esi
'
Su sporu h.

233

203

191

29

209

128

188

21

51

• 207

121

A. Rasim V'^ener

210

130

Mesrure Yener

210

13"

Tevfik Yenice

225

184

Leman Yeşilyurt

207

121

Vahittin Y İdiz

225

184

Mesrure Yumlu *

225

184

.

210
__ -210

130

210

130

207

121

225

184

207

121

210

130

207

121

225

184

225

184

210

130

-

-

130

184

Nadir Selçuk '

'

195

51

211

132

Osman Sevilmiş

-

22i

184

225

184

İsmail Sezer

225

184

225

184

Zahide Soybay

207

'121

Bekir Sönmez

207

121

225

184

Muharrem Teoman
İbrahim Tokasöken

Cemal Kaman

-

195

51

Nımıka Karlı

—

225

183

195

51

- ■ 207

121

211

132

İhsan Tulunay

225

184

Ahmet Tuncer

Şef ika Toktaş

'

■.
- •
•^

•

Hayrünnisa Şenöz
Ahmet Tamer

.

-. .

51

195

51 •

195

51

211

132

225

184

225

184

211

132

195

51

207

121

225

184

.

225

184

. .

207

121

210

130

225

183

225

184

211

132

’
■
.
-

* •

•
.

•
—

Emine Topçuoğlu
.Adil Törûn

.
^

195

-

225

195

—

121

'

.

Suat Şengezer

Muazzez Kocaarslan

207

.
'

■
'.—

130

207

Naciye Sayman

A. Faik Şarman

.

Galip Uz

210

121

184

51

İsmail Kitan _

130

121

-

225

225

195

’

210

207

:

--

H Hüsnü Sabuncu

Ahmet Şahin

^

Hatice Uygun

184

--

184

184

130

-

130

225
' ,

207

225

210

Nahide Kırgöz

2 0

.

Vakıf Sunar

Cezmi Ket man

Gaffar Ulualp

121

—

225

Kâmil Peker

132

Makbule İzgi

121

207

■
'

Osman Turgut

c/5

—

130 ■

211

r

- 207

.

VI

—

210

130

Mûnûr İyikan

Ayşe Uçtu

'^

210

• V

121

Saime Özün

Vefık Sözen

Naciye İkiz

207

■-■

51

—

Sıikt Tüzün

‘ " . ■'

•
■

195

.

121

' -

"

.

Sadettin Işıksal

■ -

207

_

Eşref Gürda!

Fatma Hazer

Naci Tûzûn

.

’

130

■

51

'

210

Fehmi Gürel

-

195

M E V Z U U

‘
■
'

Emin Ünal

-

.
*

210

*

Adem Gûtçağlayan
Hikmet Güre

Methi Tu'■gut

.

. Kâmu an Öraay

Fehmi Erdoğan'

121
•130

.

121

- • •

207

—

184

Nuri>e Eray

—

•

225

•

Osman Turan

^

—
-

184

-

İiyas Oiguner

Zehra Engin'

225

'

184

^

- —

-

207

Sabri Engin

O *
İH
rt
c/5

•

.—

225

>%
(n

. .

Nihal Olcay .

Haifri Engin

•

.*
'
•■

_

Abdülkad.r Yürük
•
T a leb e d o sy alan
Talebe dosyaları h.

—

->•

Tevfik Yavuz

Hakkı Yücel

.

—

•
.

—
—

.
.
. ■ ’

k u lü p lerin e

T a leb en in tem rin ih tiyacı
Kız teknik okullarında alebenin gerekli bez, bısma vesair temrin ihti.
• yacı h.
•
’Faleben in
tenzilâtlı
fayd alanm ası
Tenzilâtlı tarife h.

tarifed en

T a le b e le r ta ra fın d a n tem in edile*
cek oku l ve ders
levazım ında
ta sa rru f yapılm ası
Talebeler tarafından temini istenecek
okul ve ders levazımı h.
T a leb elerin son dersten sonra sm ıftan çık arılm ası
'
Son dersten sonra talebenin sınıflardan
çıkarılması h.

*• .

220

-•
155

19

Vl-ı
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ıs

C/>
T alebeye oku n acak tam im ler
1942 - 43 ders yı’ımn ilk saatinde ta
lebeye okunacak tamim h.
Talebeye verilecek belgeler
.
Okulla ilişiklerini k smedik’eri halde
durumlarının bÜdirilmesini istiyen ta
lebeler h.
Talîm sicillerin in doldurulm asında
goz önünde bu lu ndu rulacak hususlar
Tal.m sicilleri h.
T alim ve m anevra
için askere
alınm ış olan yüksek okul talebeleri
Talim ve manevıa için askere a inmiş
fakülte ve yüksek okullar talebesi h.
ralîm atn am eier
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
ilm! Yardımcılar Talimatnamesi h.
Ayniyat Talimatnamesi h.
Aynivat
Talimatnamesinin 37 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasının tadili h
«Devletler Hukuku Türk Enstitüsü* ne
ait talimatname h
.
‘
«Devle.'Ier Hukuku Tü»-k Enstitüsünde
verilecek kurlara mahsus tabmatname h
Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ta'fmatnarresinın 24 üncü maddesinin
değişt’riimesi h
Di' ve Tarih •Coğrafya Fakültesinin
öğretim Ta'imatnamesı h.
Disiplin Talimatnamesinin 9 uncu mad
desinin değiştir'lmesi h.
Ha çlıklı ta ebe ta''matnamesi h.
Hükümetçe ekmek ve ekm-k'ik hubu
bat ve sair eşva ve maddelerin dağıtılınasına dair Talimatname
İmtihan Talimatnamesinin 83 üncü
maddecinin tadili h.
htanbu' Üniversriesi Fdebiyat Fakültesi
D'iktora Ta imatnamesiniD 3 üncü
maddesi h
’
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakü'tesi
Doktora Ta imatnamesıne bir fıkra
ek enraesi h.
•
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisans, öğretim ve imtihan ar talimat
namesi h.
îstanbnl Üniversitesi Tıp Fakü'tesi
D’Ş Tababeti Oku’u öğretim ve imtihan'ar talimatnamesi h.
^
İs'anhui Üniversitesi Tıp Fakültesi
imtihan Talimatnamesinin bazı madde»erinin tadili h.
.
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller
Okulu Talimatnamesinin bazı maddele
rinin değiştirilmesi h.

19Ö

212

225

OTO
^
X^

25

133

182

Î33

215

143

222

165

189
236
236

192

•21

219

228

191

202

71

201

67

61

187

53

220

193

227

187

224

173

Kız Enstitüleri sınıf geçme ve bitirme
imtihanları Talimatnamesinin bir sınıfta
iki yıl muvaffak olraıyanlara dair 39
uncu maddesi h .,

.195

Memurlara dağıtılacak pamuklu men
sucat dağıtımı h.

202

77

Nakil dolayısiyle yabancı
değiştiren talebe h.

224

179

dil

Siyasal Bilgiler Okulu
imtihanı b.

kış

49

dersi

Okul spor yurtları Talimatnamesinin
24 ve 26 nci maddelerine aykırı hare
ket eden ia'ebeler h.

220

160

sömestr

211

107

131

206

196

115

53

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerce
belediye bütçelerinden ve 365Q sayılı
kanuna lâbi müessese ve tesekkû ie den
aylık alanlara parasız veri'ecek giyim
eşyasının temin ve tevzii suretine
. dair talimatname

202

74

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Tali
matnamesi h.

217

147

Yüksek İktisat ve Ticaret Oku’u Tali
matnamesi h
■

218

151

Yüksek Köv Enstitüsü Talimatnamesi h.

236

218

217

236

196

204

Yüksek Mühendis Okulu Disiplin Tali
matnamesi h.

177

227

Siyasal Bilgiler Okıdu Talimatnamesi
nin 77 nci maddesi b.

219

224

198

173

Ticaret orta okuUariyle liseleri imti
han Talimatnamesinin 40 inci maddesi h.

Yüksek öğretmen Okulu talimatname
sinin 7 nci raad iesi h.
T alim atn am en in tesbit ettiği yaş
lan k ü çü k olan taleben in kayıt ve
kabulü
Yaşı küçük o’ân ta’ebelerin kayıtlan h.
1 am iral ve inşaat işleri
M'l'î Müdafaa ve Nafıa İnşaatı dışında
kalan işaat h.
T arih - k itap ları
Ta ebeden top’anan tarih ve coğrafya
jcitaplannnı iadesi h. *
T ^ rih k itap ları m üsabakası
Orta okul tarih kitapları müsabakası
T a rih k itap ları m üsabakası şa rt
nam esi
Orta okul târih kitaplan müsabakası
şartnamesi
T arih k itap ların d a yapılacak dü
zeltm eler
Liselerin üçüncü sınıfla* ında okutul
makta olan Yeni ve Yakın Çağ'ar
tarihinde yapılacak düzeltmeler h.
T a rih m ü fred at program ı
Orta okul üçüncü sınıf Tarih dersi
müfredatında yapılacak düzeltme h.
T a tb ik a t ve deney defterleri
Deney ve tatbikat defterleri
rapor dosyalan açılması h.

rt

3rt
c/3

Tavsiye edilen k itap lar
«Birinci sınıf öğretmeninin kitabı» ve
«İkinci sınıf öğretmeninin kitabı» adlı
eserler h.

215

143

«Cmsî terbive öğütleri* adlı kitap h.

219

154

«Gökyüzü Harîasi» h.

•
224

Tıp fakültesi İmtihan Talimatnamesinin
birinci, üçüncü ve dokuzuncu madde*
îeri h.

C/5

t/5

Siyası! Bilgiler Okulu Taliraatnamesi’
nin ders ve imtihanlara ait hüküm'eri h.

Yüksek Mühendis Oku’u Dergisi Tali
matnamesi.
'

31
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_

215

143

«Komutanlığın Psikolojisl».adlı eser h.

197

95

«Orta Öğretim Talebe Kılavuzu» adlı
kitap h.

232

102

«Teknoloji* adlı kitap h.

216 ■

146

213

138

«Türk Bayrağına, Alay Sancağına
Milli marşa saygı* adlı kitap h.

212

133

«Yeni okulda yeni yazı* adlı kitap h.

205

111

189

23

Şevket Cevdet Acuner

187

4

Bedri Ah'skalı

194

48

Rıza Akbora

189

23

189

23

194

43

«Tornacı kitabı* adlı eser h.

T âyin işleri

204
204

* 110
108

Muvazzaflık hizmetini yanmıyanlann
asaleten memur tâyin edilmemelsri h.
T ây in ler fsoyadlarına göre alfab etik )

Abdullah Aker
Himmet Akın

236

218

.

Nevzat Akıncı

187

4

189

23

M^lâhat .Akpınar

192

32

Mustafa Aksoy

187

4

Fahrettin Alper

194

48

187

4

Şaziye Ar*î

192

32

• Ragıp Akvürek

233

204

Cemal Arda

187

4

Sami Argûden

192

32

205

114

• Ahmet Haradl Akman

189

23

Hilmi Ziva Apak
187

191

2

30

.

‘Rasim Arsan
205

205

112

İ13

Arif Nihat Asya

-

187

4

Seniha Aşar

192

32

Vildkn Âşir

2İ4

141

Abdullah Ata!

194

48

Salim Atalık

208

126

213

138

192

32

187

4

Fuat Bâymur

220

160

Zeki Biçmen

187

4

Cemil Boran

222

166

İffet Cin

198

43

Süreyya Aytaç

.

Ali Yaver Beyazıt
Cevdet Baykaî
i 94

207

48

121

‘

Şekûr Çağatay
Zuhuri Danışman

yerine

T a tiller
İkinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h,
Tasarru f ve yerli m allar h aftası
On üçüncü tasan uf ve yerli malı
haftası h.
Onûçüncû tasarruf ve yerli mallar
haftası b.
■

.

190

214

199

201

26

133

63
67

.

187

4

194

48

Enver Demir

187

4

Süleyman Demir

222

166

Kemal Denker

225

183

Cemile Devrim

192

32

Bedriye Dizdar

205

114

Remzi Dönen

225

183

Nah it Edgûer

195

51

Faruk Ediz

187

4

Askeri Ergon

187

4

20

o
15
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Naira Erim

195

51

Ali Rıza Uysal

194

48

Turgut S. Erim

195

51

Haşan Yavuz

187

4

Neşet Yelen

194

48

Muzaffer Dinçol

Salih Zorlutuna

192

32

Naim Erim

Muzaffer Eriş

.

192

32

187

4

Nail Esi D

189

23

Sabahattin.Rahmi Eyfıboğlu

217

150

Lâtif Oökgöl

189

23

Nezahat Gönenç

194

48

Ümran Gûlçûr

195

51

Mehmet Fahri Gulser

195

51

Semiha Gürbüz

200

65

Orhan Hızıroğlu

225

183

Ali İkiz

187

4

AH Rıza İmer

187

4

Nedim Erkut

Mücellâ İncikaya

187

4

Saffet İrtenk

189

• 23

İhsan Kalabay

192

32

Mustafa Karluk

225

183

Zekâvet Kefeli

205

114

194

48

Melih Kmay
Suzan Kinson

•

192

32

Cudiye Korçay

192

32

Asım Korkut

187

4

Enver Kökçü

189

23

Yunus Kâzım Köni

200

65

Zeki Köseoğlu

200

65

Esat Kural

187

4

Necati Lugal

210

130

Raşit Mocan

187

4

Sabahat Ocaklı

198

43

Faika Onan

192

32

Necmettin Halil Onan

222

166

Şinasi Onurkan

187

4

Hayrullah Örs

219

154

Sabahattin Öz

235

216

İbrahim Öztürk

195

51

Atiye Özyener

194

48

Şerife Sander

200

65

Kâni Sarıgöllü

189

23

Sabiha Saygılı .

195

51

Faik Sayron

222

166

225

183

Remzi Sert

■

Tarık Sevener
Kâmil Su
Leman Subaşı
Nezahat Sunay

187
■

Nuran Sümer
Saffet Şav
Bedriye Tabu
Reşat Tardu
Nibi Taşar
A. Doğan Toker
Şükriye Toker
Neşet Tuna
Sait Turan
Enver Uğaneke
Ali Uyak

144

215

’

.

4

217

150

192

32

192

32

205

114

215

144

194

48

187

4

192

32

192

' 32

187

4

187

4

192

1

.32

T ek tek ve toplu çocu k îjy e n i
Çocuk bakımına ait kitaplar h

201

216

145

146
.

213

137

206

116
r

:

■

221

161

fay d alan acak
v
209

'

T eşrih ve F izy o lo ji - H ıfzıssıhha
Çocuk bakımına ait kitaplar h.
T ıp F akü ltesi İm tih an T alim atn am esi
Tıp Fakültesi İmtihan Talimatnamesinin
birinci, üçüncü ve dokuzuncu maddeleri h.
T icaret lise ve orta oku lların d a
k u llan ılacak talebe d osyalan
Talebe dosyaları h.
T ica ret liseleri m ü fred at proğram ı
Ticaret liseleri ile orta ticaret okullan yeni müfredat programı ve ders
dağıtma cetveli h.
'
T icaret O k u lları İm tih an T alim atnam esi
•
•
Ticaret Okulları İmtihan Talimatnamesi h.
''
'

187

•

187

İbrahim Nail Esin

187

Mekki Hikmet Gelenbeğ

187

Rıza İzzet Güneri

187
«

187
187

Nejat Kent

187
'

187
187

Faik Somer

.

187
187

Cevât Tamer

T em rin lik pam uklu dokum a ihtiyací
Temrinlik pamuklu dokuma ihtiyacı h.

T eşrih ve F izy o lo ji Hayvani
Çocuk bakımına ait.kitaplar h.
.

.

Nihat Sayar
216

T e r fi işleri •
Askerde bulunan memur ve öğretmenlerimizin terfileri h.

187

Sami Mîktalan

T em rin m alzem esi
•
Ameli dersler'için lüzumu olan temriniik malzeme h.
•• ■

T en zilâtlı tarifed en
talebe
Tenzilâtlı tarife h.

İhsan Ali Dereoğlu

Kâmil Kefeli

.

T em sil
bayram ında . oynanacak
eserlerin radyo ile yayınlanm ası
Temsil bayramında oynanacak eserlerin radyo ile yayınlanacağı h.

187

Hamdi Karaçivi

T ek n ik öğretim o k u lların ı ilgilendiren yazıları ihtiva eden gazeteler
Meslekî ve teknik öğretim okullarını
ilgilendiren yazılar h.
T e k n o lo ji
«Teknoloji» adlı kitap h.

68

Nevzat Dağemre

128

189

23

201

•68

201

206

220

68

115

160

co

T ica re t o ku lların d a k u ru lacak m al
bilgisi la b o ra !u v a rla n
Mal bilgisi derslerini ilgilendiren nu
muneler için tesis edilecek lâboratuvar h..

191

28

T ica re t
orta o ku llariy le liseleri
im tih an talim atn am esi
Ticaret orta okullariyle liseleri imti
han talimatnamesinin 40 ncı maddesi h.

196

53

T ifü s hastalığ ın ı önlem ek için a lı
n acak tetb irler
Tifüs hastalığı h.

229

194

T o rn a cı k ita b ı
Tornacı kitabı adlı eser h.

213

138

T arab zon val liğinden alacağı olan
ö ğ retm en ler
.
Trabzon Valiliğinden alacağı bulunan
öğretmenlere

217

150

T ra ile ’de l’A llaitem ent
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

233

203

T ü rk B ay rağ ın a, Alay S an cağın a,
M illî M arşa saygı
«Türk Bayrağına
Alay Sancağına,
Millî Marşa saygı^t adlı kitap h.

212

133

T ü rk M a a rif Cem iyeti eşya piyan 
gosu
Türk Mıarif cemiyetinin eşya piyan
gosu h.
.

194

48

T ü fe k siparişi
22 çap tüfek siparişi h.

'

’
‘

u
209

187

127

2

T ica ret o k u lla n ö ğretm en lerin d en
te rfi eden lerin kıdem tablosu <soyad ların a göre alfa b e tik )
Sabri Akıner
İsmet Alkan

187

3

187

3

Ali Rıza Besen

187

3

Ucuz şeker a la c a k m üesseseler
Yatılı okullarla prevantoryum ve sa
’ natoryuma ucuz şeker verilmesi h.
Ulûmu Aliyei T icariy e
M ektebi
talebesin in yüksek T ica re t ve İk ti
sat O kulu m ezuniyet im tih anların a
kabulü
Eski Ulûmu Âliyei Ticariye Mektebi
talebesinin Yüksek Ticaret ve İktisat
Okulu mezuniyet imtihanlarına ka
bulü h.
.

236

217

200

65

Um um i k ü tü p h an elere kaydedilen
kitap ların b ild irilm esi
'
Bir sene içinde umumi kütüphanelere
kaydedilen kitapların bildirilmesi h.

220

160

21

V
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Umumi m ülhak ve hususî bütçe*
lerle belediye bütçelerinden
ve
3 6 5 9 sayılı kanuna tâbi m üessese
ve teşekküllerd en aylık alan lara
parasız verilecek giyim eşyasının
tem in ve tevzi suretine dair tali*
m atnam e
Umumi, mülhak ve hususî bütçelerle
belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı
kanuna tâbi müessese ve teşekküller
den aylık alanlara parasız verilecek
giyim eşyasının temin ve tevzi sure
tine dair talimatname

es
c/5

3 6 5 6 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların
Maarif Vekilliği
kısmında değişiklik yapılması 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
■
3 8 3 4 sayılı kanuna bağ lı cetvelin
d eğiştirilm esi h akk ın d a kanun
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
3 8 8 8 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maârif Vekilliği kıs
mında değişiklik
yapılması 3694,
3711, 3829, 4142 sayıU kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
3 8 2 9 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarımn, tevhit
ve teadülüne dair olnn 3656 ve 3888
sayılı kanunlann Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması, 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
•
3 7 1 1 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının, tevhit
ve teadülüne-dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması, 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hakkında
kanun.
3 0 6 sayılı koordinasyon k ararın a
göre yapılacak m übayaalarm m u
cip m ü zekkereleri
306 sayılı koordinasyon kararına isti
naden yapılacak mübayaalara ait mu
cip müzekkereleri h.

00
303 sıra n u m aralı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve
kız teknik öğretim okullarını ilgilen
diren tamimlerden bazıları h.
Ü sküdar K ız Enstitüsü
Üsküdar kız enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Ekek Sanat
Okulu) adı verildiği h.
.

202

V ak it cetvelleri
Okulların vakit cetvelleri h.
Vakit cetveli h.
V aktinde ask erî orta eh liyetnam e
sini alm am ış olan talebeye bu eh 
liyetn am enin verilm e şekli
Askerî orta ehliyetnameler h. •

208

123

V ekilliğe adları bild irilecek ayni
yat m uhasip ve m utem etleri
Ayniyat muhasip ve mutemetlerinin
adlarının acele Vekilliğe gönderil
mesi h.
V ek illik dergileri
İlk öğretim gazetesinin dağıtma işi h.

208

235

123

216

194

İlk öğretim gazetesinin dağıtma işinde
abonelerle Neşriyat Müdürlüğü ara
sında lüzumsuz muhaberelere sebebolan hususlar h.
İlk öğretim gazetesi
aboneleriyle
Neşriyat Müdürlüğü arasında sürekli
mektuplaşmalara sebebolan noktalar h.
İlk öğretim gazetesi
aboneleriyle
Neşriyat Müdürlüğü arasında sürekli
mektuplaşmalara sebebolan noktalar h.

47

208

123

218

151

193

33

225

181

233

208

123

203
201

198

213

214

224

123

187

Nurullah Ataç

187

154

•

187

Orhan Burian

187

(3ambord

187

Reşat Nuri Darago

187

Ali Yar

187

Vahît Turhan

187

Mümtaz Turhan

187

Hamit Dereli

187

Bedi Ziya Egemen

187

*

Şekip Engineri

187

Ziya İshan

187

Mehmet Karasan

219

.

Saffet Korkut

'
, *

•

187

Möller

187

Melâhat Özgü

187

Cevdet Perin

187

Sempson

187

204

,

105
69

61

138

142

187
187

179

1

187

Steuerwald

187

İrfan Şahinbaş

187

Bedrettin Tuncel

187

Y abancı dil im tih an kom isyonları
İstan b u l (soy ad larına göre a lfa 
betik)
Halide Edip Adnan _

187

î. Hakkı Akyol

187

Anstock

187

Auerbach

187

Bartalini

187

Burhanettin Batıman

187

Samiye"BiIhan

187
‘

Kerim Erim

Şükrü Akkaya
. Tahsin Bekir Balta

Cemal Köprülü

Elliot

Y abancı dil im tih an kom isyonları
A nkara- (soy adlarına göre a lfa 
b e tik )

208

Ç/5

Nurettin Sevin

Y
Y aban cı dil dersi değiştiren taleb e
n in yoklam ası
Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren talebe' h.

M E V Z U U
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74

ü
3 6 9 4 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının, tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği
kısmında değişiklik yapılması 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
•
•

u
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-

187
187

Z. Fahri Fındıkoğlu

187

Fuchs

187

Behçet Oüçer

187

Hirseh

187

'

Celâl Kent

187

V'usuf Şerif Kılıçel

187

Buk Eva Marchand

187

R. Hulûsi Özdem

187

Ömer Celâl Sarç

187

S. Esat Siyavuşgil

187

Y abancı D iller Okulu Talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Oku
lu Talimatnamesinin bazı maddelerinin
değiştirilmesi h.

224

173

Yangın söndürm e aletleri
Yangın söndrürme aletlerinin içlerin
deki kimyevi maddeler h.

205

111

Yapı sandığına ait m uam eleler
Yapı sandığı muameleleri h.

133

203

Yapı usta oku lların a a lın acak ya
tılı talebeye ait m üsabaka im tih anı
talim atı
Erkek sanat enstitüleri ve yapı usta
okulları müsabaka imtihanları h.
Erkek sanat enstitülerine ve yapı
usta okullarına alınacak yatılı tale
beye ait müsabaka imtihanlarının na
sıl yapılacağı hakkında talimat

230

195

231

197

Yardım sandığı statüsünün tatbik
şekli
Yardım sandığı statüsünün tatbiki h.

232

199

Y ard ım cı k itap lar
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

Yaşı küçük talebenin kaydı
Yaşı küçük olan talebelerin kayıtları h.

189

23

Y aylak kazası
Yaylak kazası adının
değiştirildiği h.

190

26

Bozova ojarak

22
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757 sıra num aralı tam im de yapılan
değişme
1 d6 sayılı Tebliğler Dergisinde yayın
lanan 757 sıra numaralı tamimin 8 inci
maddesinin değiştirilmesi h. ‘
724 sıra num aralı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
tekn k öğretim okullarını ilgilendiıen
tamimlerden bazıları h.
Yeni açılan akşam kız sanat okulla n
•
Yeni açılan kız teknik okulları h.
Yeni açılan erk ek orta sanat o k u l
ları
Yeni açılan erkek orta sanat okul
ları h.
'
Yeni açılan kız enstitüleri
Yem açılan kız tekmik okullan h.

225

194

201

Y'eni açılan kız teknik o k u lla n
Yeni açılan kız tekmk okullan h-

201

Yeni açılan köy k a d ın la n
gezici
kursları
Yeni açılan kız teknik okullan h.
Yeni açılan m ülhak akşam kız sanat oku lları
^
Yeni aç lan kız teknik okulları h.

Yeni okulda yeni yazı
«Yeni okulda yeni yazı» adlı kitap h.

182

47

201 - -67

231

M E V Z U U

198

Y'eni ve' Y akın Çağlar tarihinde
yapılacak düzeltm eler
.
Liselerin, üçüncü sınıflarında okutul
makta olan Yeni ve Yakın Çağlar
tarihinde yapılacak düzeltmeler h.
Yeniden teshil edilen taahhü t m asra fla rı
•
Taahhüt masrafları h.
•

. 231

İB

198

200

65

67
67

2 9 Teşrinievvel 1 9 4 3 Cum huriye
tin X X . yıl bayram ında y ap ılacak
tören ler

67

bayramında
234

212

233

203

2 ^ Nisan Çocuk Bay ram ı ve çocu k
h aftası
Çocuk Bayramı ve Çocuk haftası h. , 218

152

217

147

2Î 8

151

22 çap tü fek siparişi

.

67

23

Gaziantep Orta Ticaret okulu h.

189

23

Eskişehir Ticaret Lisesi h.

189

■ 23

Bursa Ticaret Lisesi h.

189

23

Y'üksek İk tisa t ve T ica re t C ku lu
T alim atn am esi "
•Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu Talimatnamesi h ..

33.

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Tali■- mainanesı h.
.
*
•

.
193

194

Yerli m allard an kız tek n ik o k u l
la n için alın acak tem rin m alzem esi
Yerli mallardan alınacak malzeme h.

189

’

ın

67

Yeni açılan ticaret o kııllari
Zonguldak Orta Ticaret okulu h.

Y'eni K o lejin m uadeleti
Yeni Kolej’in muadeleti h.

205

201

22 Çap tüfek siparişi h.

201

JG
t/î

Y'erli m alı h aftası
"
Onüçüncü tasarruf ve yerli malı haf•tası h.-

Cumhuriyetin XX. yıl
yapılacak törenler h.

201

>>
(4

M E V Z U U
«
oo

*5

Y üksek K öy Enstitüsü Talin iatnanıesi
‘
Yüksek Köy Enstitüsü Talimatnamesi h. ■ 236

218

Y üksek M ühendis O kniu Dergisi
Talim atnam esi
Yüksek Mühendis Okulu Dergisi Tali
matnamesi h.

204

110

Y üksek M ühendis O kulu D isiplin
T a ’im atnam esi
Yüksek Mühendis Okulu Disiplin Tali
matnamesi h.

204

108

236

218

Y üksek tah sile devam eden yedek
subayların a sk erlik len tecili
Yüksek tahsile devam edtn yedek su
bay ve askeıi memurların tahsillerinin
devamı müddetınce silâh altına ahnmiyacakları b.

227

189

Y'üksek T ica re t ve İk tisa t O kulu m e
zuniyet im tih an ların a eski Ulûmu
Aliyei Ticariye Mekt>.bi talebesinin
kabulü
Eski Ulûmu Âliyei T cariye talebe
sinin Yüksek Ticaret vc İktisat Oku
lu ffleaunıyeî imtihanlanoa kabulü h.

200

65

Z ayıf taleben in k ır k oşu ların a g ir
m em esi .
.
.
Okul spor yurtlan çalışmalarına dâh'I
k r koşularına bünyece zayıf talebe
lerin iştiıak.etmemeleri h.

•219

154

Y ü ksek Ö ğretm en O kulu T a lim a t
nam esi
•
Yüksek Öğretmen Okulu talimatname
sinin 7 nci maddesi,h. •

.t,

•_

'.r

. \ y '*i
■- k ■ -

itii: ■■
•-'^-k ■

^>■;^ ■- - . .

i - ' •■' '

i'-'"

-:X:

■

-■

Ot

'

1

Mevzuu

ve No.

T a r ih

O

1
! ^
M **-

Q

Mevzua

Tarih ve No.

a
CD

>
a
iTi

228

192 1052

^ ı n ı f geçme ve diploma müsvedde Orta Öğretim: 24/111/1943 217
^defterleri h.
i 5İ293 - 6/7239
!

150 10ü8

cn i
Meıkezlerinde 21ixaat Bankası şubesi 1Jlk Okul Öğretmenleri Sağ- ¡233
hıılunmr>’an kazalarda yapı sandıcı ilk ve İçtimai Yardım San- (
hisselerinin mutemetleri tarafından Giğı 22/VI/1943 69
posta havalesiyle Ankara Ziraat Ban
kası 49 * 4429 cari hesabı adına
gönderilmesi h.
Meslek okullanna kaydedilen ve ay- Erkek Teknik Öğretim:
28/V/1943 8450
rıian talebe sayısı h.

•227

Meslek' ve teknik öğretim okulla- , Meslekî ve Tekoik Öğretim 216
1 13/III/1943 3613
rını ilgilendiren yazılar h.
Millî Müdafaa ve Nafıa inşaatı dı- Neşriyt; 31/VIII/1942
81/7616
şında kalan inşaat h.
Muş "V^aliliğine 15/IV/1943
sonra yazılan yazılar h.

!87

ter Neşriyat: 27/V/1943
82/4947

225

Muvazzaflık hizmetini yapmıyanla- Seferberlik: 18/IX/1942
nn asaleten memur lâyin edilmeme 8022 - 6/1957
leri h.
»

'89

îviünhal memuriyetlerle boş dersler Hız Teknik Öğretim:
için tâyinleri inha edileceklerin işe ■2/IV /1943 5273
başlama günlerinin de bildirilme
si h.

219

209

Okul spor yurtlan çalışmaianna dâ- Beden Terbiyesi ve izcilik:
hil kır koşularına bünyece zayıf ta- lO/IV/1943 2047 - 4/269
lebelerin iştirak etmemeleri h.
*

219

^

!
¡212

1

- .4 1015

160 1022

966

j
139^ 992
i

193

!

228

33

918

192 1051

Hususi Öğretim:
22/XII/1942

İ204

¡

87İ

i

2’

959

56

931

3905 220

165 1016

Orta Öğretim: 21/V/1943 225
53231/20/14568

182 1041

1194
i1 11

Temrinlik pamuklu dokuma ihtiya Kız Teknik Öğretim:
cı h.
7/1/1943 ,7420 - 2/183

j
206İ 116

968

Tifüs hastalığı h.

209

128

974

229

194 1054

219

1541012

Orta Öğretim: 30/1/1943
i 51295/4/2725
1
(Neşriyat: 28/VI/1943
1S2/6178
)
Neşriyat: 15/IV/1943
181/3483
.

Tenzilâtlı tarife h.
2 uo adyili KüüroındsyOu j
tinaden yapılacak müba
mucip müzekkereleri h,

j
V

-

!

^
225

181 1038
i

205
i
1
Yardım sandığı statüsünün tatbiki h. İlk Oku! Öğretmenleri Sağlık232
ve İçtimai Yardım Sandığı: |
6/VII /1943 13
’

m j 963
!

•Kız Teknik Öğretim:
18,A^/1943 7828

akit cetveli h.

Yaşı KÜçük olan talebelerin kayıt Ona Öğretim: 7/IX/1942 jl39.
lan h;
51393/5 - 29835
j
Kız Teknik Öğretim:
23/XI/1942 16243

889

i

!205İ 112’ 965
f
1

¡203İ 105 954|
1
i
i
j
4
li
920|
Orta
Öğretim:
26/X/1942
İİ94
j
iÍ
|
1 51293-2/35842
1

921

1

i

i

ÎIO

Tebliğler Dergisinde neşredilen ve Kız Teknik Öğretim:
kız teknik öğretim okullarını il;
9 / I X / 1942 12396
İendiren tamimlerden bazıları h.

t
I

90:

j

1

î

1

Parasız yatılı talebe h.

160 İ02C

angın söndürme aletlerinin içcrle- Seferberlik 31/XII/1942
8022 - 1/3044
tindeki kimyevi maddeler h.

öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve Orta Öğretim: 24/VII/194} '234 205 1075
1
j
orta okullara alınacak parasız yatılı 51293/2/21551
î
1
ialebe h.
j

akederin kanaviçe ve kurşunlan h. j Neşriyat: 12/XII/1942
1 81/11200

Ticaret Öğretimi:
¡220
! :6/IV/1943 7420/2 - 5 6 n

i

Talim ve Terbiye:
8/X/1942 2 - 1487/17

Öğretmenlerin yemek ve yatacak yer Kız Teknik Öğretim:
dunımîan h.
¡ 26/XÍI/1942 18194
i

Talebe dosyaları h.

128İ 972

;233İ 203 1065

öğretmenler arasında vukua gelen Seferberlik: 31/'VIII/1942
değişikliklerin vaktinde
bildiril 8022 - 2/1202
mesi h.

198 1057

Talim sicilleri h-

Kız Teknik Öğretim:
14/VII/1943 11315

/^ğretmen okullarına almacak parasız Orta Öğretim: 19/VI/1943
18459
'^ y a tılı talebe h.

¡231

26

930

1

kullanılma Meslekî ve Teknik Öğretim: ¡214
15/XI/T942 17697
¡
i

Okulların vakit cetvelleri h.

I Neşriyat: 28/VI/1943
82/6181
‘

Talebe ve mezunlara verilecek vesi Erkek Teknik Öğreum:
kalar h.
■ .
3/XI/1942 14520

Î35İ 9o5
i

|

90C

Taahhüt masraflan h.

902

154 1013

51

22

190;

888

183 1043

23

jg^'

Neşriyat: 22/IX/1942
81/8283

*X^aahhüt masraflan h.

j2OÓ 115

Okulla ilişiklerini kesmedikleri hal- Orta Öğretim: 15/11/1943
de durumlarının bildirilmesini isti- 51293-6/3844
yen talebeler h.

^

145 1001

2

I

Son dersten sonra talebenin sınıfkr j Orta Öğretim: 22/IV/194> £20 155 1017
dan çıkarılması h.
I 13231/7 - 10164
I '

;

Kız Teknik Öğretim:
7/1/1943 7420 - 2/182

Okulların malzeme siparişleri h.

187 1044

V

Okul Spor Yurtlan Talimatnamesinin Beden Terbiyesi ve İzdlik: ¡220
24 ve 26 ncı maddelerine aykırı ha 22/IV /1943 20/71 - 8 - 301
1
reket eden talebeler h.

Okullardaki dolapların
tai z i h.

Sınıfta kalan meslek okullan talebe- Erkek Teknik Öğretim:
5İ h.
“ 7/1X /1942 10300

Talebeden toplanacak okul kitapları Neşriyat: 30/IV/1943

/ ^ k u l kO‘,»peratifleri kurulraıyan okul- Orta Öğretim: 30/1/1943
^ l a r h.
•
52350/2666

Okul tabelâları h.

Parasız yanlı talebeden alınacak ra- Hukuk Müşavirliği
ahhüıname h.
18/VL/1943

203 1073

Talebe kayıt ve kabul işleri h=

Orta Öğretim: 26/X/1942 I195
53231/20 - 35090

Müzakere saat ve ücretleri h.

l

CTj

ierinin devamı müddetince
altına alınmıyacaklan h.

'
200

Seferberlik: 16/VI/1943
8022/2/1169

.227
'

1
23j 901.

i
67İ 948
i

201

Kız Teknik Öğretim:
13/XI/1942 15524

199] 1061

65^1 941
I
189İ 1050

i

1

i

siUh!
!

- M
Meslekî ve Teknik Öğretin225
yınlanan 757 sıra numaralı tamimin ’ ^^steşarlığı: 21/V/1943

;

8 inci maddesinin değiştirildiği h.

|

,•7996

1
182 1040

I:

■i ■ ' i a i ^ ; ^
"V

6

1

M evzu u

Tarih ve No.

M

!

.

6

i1

53

trt

C3
in

in

M evzu u

2181 152,1009

Amelî dersler için lüzumlu olan tem- Kız Teknik Öğretim:
213 137 989
rinlik malzeme h.
19/IÎ/1943 2600
I
I
Askerî orta ehliyemameler h.
|Seferberlik: 17/VII/1943
:233. 204|1074
803/15/1427
j |
eden terbiyesi mükellefiyeti çalış- Beden Terbiyesi Umum md.ji37
2| 892
B malan h.
. ı7/VIII/1942 72/1023
*
60| 935
1942 —1943 ders yılı atletizm çalış-'Beden Terbiyesi ve İzcilik: 197
maları h.
i 97X1/1942 2071 - 8 - 736 !
188;
3 894
1942—1943 ders yalında okutulacak Neşriyat; 1/IX/1942
kitaplar h.
7943
190
25 905
1942— 1943 ders yılının ilk saatinde Talim ve Terbiye:
talebeye okunacak tamim h.
21/ÎX/1942 2 - 1390/15
234 212 1079
umhuriyetin X X yıl bayramında ya- Talim ve Terbiye:
'

C

pılâcak törenler h.
I 21/VII/1943 2/1545/9
218
f~^ocuk Bayramı ve Çocuk Haftası h. , Neşriyat: 13/IV/1943
V
>2/3388
19 1!
D cktilografi dersleri h.
Ticaret Öğretim:
23/lX/1942 1114
Deney ve tatbikat defterleri yerine Talim ve Terbiye:
190
rapor dosyaları açılması h.
II/VIII/1942 2 - 1389/1İ
Devlet orta okul imtihanına tâbi bu Kız Teknik Öğretim:
210
lunan kız enstitüleri talebesi h.
?/IÎ/1943/7420/2 - 1710
Dil bilgisi dersi h.
Kız Teknik Öğretim:
215
12/111/1943 744 - 18/3540|
9 eylül atletizm müsabakalarının ya- Beden Terbiyesi Umum md. 187
pılmıyacağı h.
18/VIII/1942 75
|
clsefe Öğreıimi h.
Talim ve Terbiye:
196
F
2/XI/1942 2 - 1578/18
Futbol grup birincilikleri h.
Beden Terbiyesi Umum md.233
<'/VII/1943 28
■rlk okullarla orta okul ve liselerde'-j-aiım ve Terbiye:
192
J^ve bu derecelerdeki meslek oku’- 1 3q/j x /1942 2 - 1449/16
btında dilbilgisi öğretimi h.
'
İstanbul kız okulları arasında
Beden Terbiyesi ve İzcilik :'*217
bedilen koşular h.
: 24/111/1943 2071 - 8/2031
İzci oymaklarının amelî ve n a z a r i T e r b i y e s i ve İzcilik: 205
çalışmaları h.
j 25/XÎI/1942 2064 - 3/840
T . ens.Itüleri yeni müfredat progra-j^ız Teknik Öğretim:
;i91
k■^mı
: ve tatbikatı h.
23/IX/1942 11216
,
Kız CKuIları arasında müsabakalar 1Beden Terbiyesi ve İzcilik 209
tertibi h.
i 28/1/1043 2071 - 8 - 4 l
Köy kadınlan gezici kurslarının ça- Xız Teknik Öğretim;
187
hşma programı h.
17/VÎII/1942 8975
big-si derslerini ilgilendiren nü- Ticaret Öğretim:
191
"^munelsr için tesis edilecek lahora- 2 3/IX/1942 11135
tuvar h.
’
'
Mateniatik öğretimi h.

T arih ve No.

cE

Talim ve terbiye işleri hakkında:
^ 0 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan'Talim ve Terbiye:
^izahnamedeki harf ve rakam şekil- 7/IV/1943 2 - 598/4
leri h.

%

152! 1011
29

911

26

906

129

98i

144

997

3

89 3 j
j

56

932 '

203 1067
31

916

150 1007
111

961

27

909

128^ 976
i2İ 891
i

28İ 910

Talim ve Terbiye:
209| 128İ 975
27/1/1943 2/186/1
I |
|
'akil dolayısiyle yabana dil dersi j Talim ve Terbiye:
¡22 i' 179 1033
değiştiren talebe h.
S/V/1943 2/762/7
| 1
Q k u l sopr bayramı h.
Beden Terbiyesi 've İzcilik:;227| 188İ10İ7
1
I/VI/1943 2071/8/389
| i
Okul *:por yurtlan ve oyun yuvalarıı Beden Terbiyesi ve. İzcilik: İ22 7 187İ1046
n.üsabakaları h.
I l/VI/1943 2071/8/388
j
Okul ıpor yurtlannm yeni ders yılı |Reden Terbiyesi ve İzcilik;jl97
60 936
1
çalışmaları h.
19/XI/1942 2071 - 2/737 :
1 9 'Mayıs Gençlik ve Spor Bayra-j Beden Terbiyesi ve İzcilik :,210 129; 979
mı h.
! 28/1/1943 2067 - 3/40
On Üçüncü Tasarruf ve Yerli Ma- Talim ve Terbiye:
_
199i 63i 940
!ı Ha^^tası h.
|19/XI/1942 2 - 1660/19
On Üçüncü Tasarruf ve Yerli Ma-¡Talim ve Terbiye:
201
67| 947
Lt Haftası h28/Xl/1942 2 - 1707/20

î

6
Z
s

rt
t
M
u- i >
C3
in
I '«

l jîL

Orta okul ve liselerle meslek okulla- Talim ve Terbiye:--........... H89-—21 896
nnda bu yıl okutulacak coğrafya |!5/IX /1942 2 - 1339/13 ,
1
kitapları h.
‘
*
^^pretmen okullarının meslekî sınıfla- Orta Öğretim: 4/II/1943 *21o' 129, 980
'^ n n d a iki yıl kalan talebenin hususi, 51233/5/2997
!
okullara kabulleri h.
■
esim dersi öğretmenlerinin haftalık Kız Teknik Öğretim:
191
29 914
ders saati h.
28/IX/1942 11532
;
O u sporu h.
Beden Terbiyesi ve İzcilik 233 203 1070
14/VII/1943 2047/4/479
:
Î215! 143i 994
^Palebe tarafından yapılan resimlerin Kız Teknik Öğretim: '
Ankara’da açılacak sergide teşhiri h. i 12/III/1943 3557
*
Talebeler tarafından temini istenecek Talim ve Terbiye:
|189İ 21 895
okul ve ders levazımı h.
i 12/IX/1942 2 - 1337/12 *
‘

İmtihanlar haklnnda:
i 942 — 1943 ders yılı haziran imd-| Talim ve Terbiye:
®ban devresi h.
1 28/11/1943 2 - 694/6
1943— 1944 ders yılı başı imtihan |Talim ve Terbiye:
devresi h.
j 28/VII/1943 2/1140
evlet olgunluk ve devlet orta oktı) Talim ve Terbiye:
imtihan kâğıtlarının incelenmesinde 15/V/1943 2/783/8
göz önünde bulundurulacak nokta
lar h.
‘
Devlet orta okul imtihanı eleme bö
lümü h.
Devlet orta okul imtibanlanna tâbi
bulunan kız enstitüsü
talebeleri
hakkındaki tamimin değiştirilecek:
olan kısmı h.
Devlet orta okul ve lise bitirme imtihanî-arında bütünlemeye kalan tale
belerin imtihanları h.
'
rkek sanat enstitüleri ve yapı usta
E okulları müsabaka imtihanları h.
Erkek sanat enstitülerine ve yapı usta
okullarına alınacak yatılı talebeye
ait müsabaka imtihanlarının nasıl
yapılacağı hakkında talimat,
i'*aret okulları imtihan talimatna
T mesi h.

Talim ve Terbiye:
30/XI/1942 2 - 1751/22
Kız*Teknik Öğretim:
21/V/1943 8216

2201 155jl019
İ234İ 207 1076
225' 181 1037

201

67i 946

225

182 1039

Orta Öğretim; 20/IV/1943 220 155j 1018
51293/5*9853
| I
t
Erkek Teknik Öğretim:
26/VI/1943 10105
Erkek Teknik Öğretim:
26/VI/1943 10105

|230

i

1231

195 1055

'

I

197 1055
I
i

Ticaret Öğretim:
21/VI1I/1942 7420/2

•187

2

890

Tavsiye edilen kitaplar ve dergiler:
Neşriyat: 10/111/1943
"D irinci sınıf öğretmeninin kitabı
ikinci cınıf öğretmeninin kitabı adlı 83/2249
eserler h.

p l5

143’ 996

ıi
i;
1 ' i

ı1

Neşriyat: 17/1V/1943
83/3548
Kız Teknik Öğretim:
^ o c u k bakımına ait kitaplar h.
j 23/XI/1942 16244
iî'ökyûzû Hartası h.
•Neşriyat: 10/III/1943
i 83/2261
!
omutanlığm Psikolojisi adlı eser h.| Neşriyat: 9/XI/1942

iî 219

insi Terbiye Öğütleri adlı kitap h.

O

rta Öğretim Talebe Kılavuzu adlı,
kitap h.
•Neşriyat;
Neşriyat: 28/VI/1943
' 83/6180
İL eknoloji adlı kitap h.
Kız Teknik Öğretim:
23/111/1943 4200
Tornacı Kitabı adlı eser h.
Neşriyat: 25/1/1943
83/1824
Türk Bayrağına,
Alay Sancağına, Neşriyat: 18/11/1943
Millî Marşa Saygı adlı kitap h.
83/1531
.

i
154 1014

İ201

68

949

215

143

995

'197

59

934

1

099
r-“

202 1064

216

146 1006

1
213İ 138

990

212 135, 987
i
I :

Y cni Okulda Yeni Yazı adlı kitap h.ı Neşriyat: 4/1/1943 83/24 205,1 lll| 962

t

M

C3
C/J

MCl.ui taksimatta yapılan değişikiikleıf:

V

eyhaniys kazasının adının değiştiril Neşriyat: 15/VI/1943
82/6179
diği h.
ı:ak kazası adının Çatak olarak değiş- Neşriyat: 15/VI/1943
82/5555
irildiği h.
aylak kazası adının Bozova olarak Neşriyat: 22/IX/1942
81/8282
değiştirildiği h.

Mü t e f e r r i k
23Î
j

1 9 s'l9 5 6

’227

189,1049
26i 908
Müteahhit Ahmet Özüduru h.

istatistik tamimleri:
>u yılın maarif istatistikleri b.

Başvekâlet: 10/X/1942
Umumi sayı: 4612
Hususi sayı: 947

195,

ene sonu ve sene başı ve sağlık ıs- Başvekâlet İstatistik Umum]95
Müdürlüğü: 10/X/1942
|
t.itislikleri h.
Umumi sayı: 4611
Hususi sayı: 946

927

50

928

50

TA YIN LLR
187
189
192
194
195
198
200
202
205
208
210
213
214
^215
|217
219
'220
'222
'225
233
!235|

4
23
32
48
51
61
65
78
1 14
126
13ü
138
141
144
150
154
160
166
183
204
216

51
65
78
121
126
130
132
183
198

İİ89 !

23

İftih a r kitabına üst üste üç yıl giren;
‘^'tulebe/e mükâfatlarının törenle ve
rildiği h.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Firengi Hastalıkları Ordirarj’us Profesörü Doktor Hulusi
Behçet b*

199

64

'207

121

1N/Î.aarif Şûrası h.

O

kullar Disiplin Talimatnamesinin 28
inci maddesinin «C» fıkrası muci
bince okul tahsilinin sonunda dev
renin Dütün senelerinde iftihar lis
tesinden silinmediklerinden mükâ
fatlandırılacak olan talebeler h.
Orta okul tarih kitapları müsaba
kası h.
^eni HÇilan erkek orta sanat okullarr h.
.

'Jl^'emsil Bayramında oynanacak eserle
rin radyo ile yayınlanacağı h.
Ticaret okulları
öğretmenlerinden
terfi t.dcnlere ait kıdem tablosu h.
Türk Maarif Cemiyetinin eşya piyan
gosu h.
”

116

193

34

956

Güzel Sanatlar: 30/IV/1943221 161 1024
102312/1/151
I I
Iİ87I

3

İlk Öğretim: 23/X/1942 194
48 92c
6 - 12891
î
beden Terbiyesi Umum Md. 233’ 203 1072
8/VII/1943 249/35
*

511

1942— 1943 ders yılı için hazırla
nan yeni okul kitapları h.

190

26

1938 yılında Çanakkale Valiliğinde
çalışmış olan ilk okul öğretmen
lerine.

1202

78

1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar Ka
zası Mollaveys Öğretmeni Rıza 'Tolongüç’ün mesken bedeli alacağı lı.

İ199

64

Bizans İmparatorluğu
kitap İl.

Tarihi adlı
.

217

150

Bolu Valiliğinden 1932 yılında mes
ken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenlerine.

*214

141

Burdur Valiliğinden 1932 den 194ı
yılma kadar mesken bedeli, teçhizat
bedeli ve yol parası alacağı olan ılkj
okul öğretmenlerine.

İ189İ

23;

194

48

217

150i

I22;

184

205

116

Ç

anakkale Valiliğinde 1932, 1933,
1934 yıllarında mesken bedeli ala
cağı -bulunan ilk okul öğretmenle

rine.
Çanakkale Valiliğinden 1932 yı
lından mesken bedeli alacağı olan
öğretmenler b.

/"Gaziantep Valiliğinde 1938 yılında
' ’^çalışm»ş olan ilk okul öğretmenleri
nin alçaklan h.
Güzel Sanatlar Dergisi b.

112'
i

Isı

105

¡195

J ^ a t a y Vekilliğinden 1939-1940-1941
yıllarından mesken bedeli alçağı bu
lunan ilk okul öğretmenlerine.
[205

İ203
‘

ilteik Valiliğinde 193^ malî yılın-*
dan mesken bedeli alacağı bulunan
ilk oku! öğretmenlerine.

E sk işe h ir V'aliliğinden maaş farkı
■^alacağı bulunan öğrenmenler h.
206
j

212 1077

il a n l a r

HABERLER
ursa ve Eskişehir’de birer ticaret]
b'sesi lie Gaziantep ve Zonguldak’ta j
Lrer orta ticaret okulu açıldığı ü.

ıvas - Rrzurum tahvillerinin 5/XII/ Neşriyat: 12/XII/1942
1942 tarihinde vâdesi hulul edecek 81/11201
kupon bedelleri h.

2 2 çap tüfek siparişi h.

TAKDİRNAME ALANLAR
İ195
İ200
1202
'20 7
'208
;210
*211i
225
231.

in

İlk Öğretim: 24/VII/19431234 212 1078
9969
j *
Neşriyat: 22/IX/1942
32 917
192
81/8572

Maarif yıllığı h.
190

>■
CS
in

e m İr l e r

İlk Öğretim: 24/VII/19Î31234
<^968
i

arif Yıllığı h.

o
12:

a

198İ

m
çel Vuliliğinde 1932 ve 1938 yıllaımda'çalışarak mesken bedeli alma
mış olan öğretmenler h, -

I

189

24‘

|18'

4

ı20'

121

I

8

6
Mevzuu

Tarih ve No.

M

a

>
(n

>
n
C/j

İik okj] coğrafya kitapları müsaba
kası sonucu b.

223

172

İlk Öğretim ga2etesi aboneleri h.

208

126

İlk Öğretim gazetesi abonelerine.

213

138

İlk Öğretim gazetesi abonelerine,

214

142

ik Öğretim gazetesi h.

jl89j

24

İlk Öğreü'm gazetesinin dağıtma işi
h.

201

69

İlk Öğretim gazetesinin dağıtma
işinde abonelerle Neşriyat Müdür- ^
lüğü arasında lüzumsuz muhabere- i
lere sebebolan hususlar h.

1981

İmlâ Kılavuzu h.
İmtihan kâğıtlarının satış fiyan 20 i
paradan 2,5 kuruşa çıkarıldığı h.

12 teknik öğretim okullanna mah

[

ın

coğrafya kitapları h.

Lise coğrafya ki tap lan h.
Lise coğrafya kitapları müsabakası h.

|189

Tarih Vesikaları Dergisinin 11 in -j
ci sayısı h.
'
(
Tarih, Vesikaları Dergisinin 10 uncu
sayısı h.
i

İ233 204

Î189

24

|187

4'

61

Tebliğler Dergisinin 171 inci sayı-1
sında neşredilen 829 numaralı ta-1
mim gerginine yerine getirilme'si h.

;194'

48

Î201

68

Tebliğler Dergisinin 171 inci sayı
sında talebeden toplanacak kitapla
ra dair neşredilen 829 numaralı ta
mim gereğinin yerine getirilmesi h.

'201

69

Teknik Öğretim Dergisi h.

189*

24
24'

Tercüme Dergisinin 16 n a sayısı h. [

\J89
214

142j

Tercüme Dergisinin 17 nci sayısı h. ^

,218

152^

Trabzon Valiliğinden alacağı bulu-1
nan öğretmenler h.
j

217
i1

150

136

♦

Tercüme Dergisi h.

i

,

201

i
î
70 i

191

30

Yeni okul kitapları h.

|

1203

lo J

İ95

51

Yeni okul kitaplan h.

|

207

122'

222

166

Yeni okul kitaplarından ruiıbilim h. |

212

136

195

Yeni Vekillik yayınları h.

I

212

136:

Lise ruhbilim kitabı h.

‘l9 l

30

Yeni Vekillik yayınlan h.

I

227

Lise luhbılim kitabı h.

|195

51

Yeniden yayınlanan klâsikler

[

195

190 i
co

Liselere mahsus ruhbilim kitabı h.

217

150;

Liselerin birinci sınıfına mahsus ge
nel coğrafya h-

220

160

Lisclcıin birinci sınıfına mahsus gerel coğrafya kitabı h.

1207

121

Liselerin birinci sınıfına mahsus ge
nel coğrafya kitabı h.

İ221

162

Liselerin ıkına sınıfına mahsus devictier coğrafyası h.

202

78

Liselerin ikinci smıfına mahsus ruhtilim kitabi h.

206

116

b o 7

121

kul defterleri h.
Orta okul coğrafya kitapları müsaba
kası h.
Osmanl.' Türklerinde İlim adlı ki
tap n.
*
atışa ...karılan yeni okul kitapları h
S.in Valiliğinde 1932 yılında çalı»
mış otan öğretmenlerin alacakla'
elan c n e y k e n bedelleri h.
Sim Valiliğinde 1932 yılında mes
ken bedeli ve yol parasından alacacı
olan ilk okul öğreimcnlen h.

T

\

i

i

217

150

I
|i87

4

j223

172

İ234 212
1
i
İ199
63
1
210 130

21 :

150

mdiye kadar yayınlanan klâsikler b

198

62

Şımdi/c kadar yayınlanan klâsikler h.
lebcden coplann kitaplardan, lise
lerin her uç Mnıtına mahsus tann
ve coğrafya kitaplarının İadesi b.

200

66

191

30

h.

İİM
.1
C/5

24

Tebliğler Dergisi h.

1

*•

LisJeiin ikinci sınıfına mahsus ruhbıhm kitabı b.
j^^^t*nısa Valiliğinden mesken bedeli
'akağı olan öğretmenler h.

Ş

M

I
Slj

Lise mantık kitabı h.

O

i >■
« İS
C/î CA5

Tarih Vesikalan Dergisi h.

'Y^eni okul kitapları h.

T Jse

Tarih ve No. ,

160.

212

Ksus teknoloji h.

Mevzuu

¡220

i
!
:
214’ 141'

İzmir Valiliğinde 1932 ve 1939 yıl
lan mesken bedellerinden alacaklı
bulunan öğretmenler h.
j

o

«

DÜZELTMELER
2 “ ’ sayılı Tebliğler Dergisinde neş^ledilen orta okul 3 üncü sınıf tarih
dersi müfredatında yapılacak dü
zeltme h.

¡207| 121;

212 sayılı Tebliğler Dergisinin 133

1213 138.
i
I
î
!

üncü iâhifesinde neşredilen erkek
terzilik okulu haftalık ders dağıtma \
cetvelinde yapılacak düzeltme h.

223 sayılı Tebliğler Dergisinde 1032
sıra aumarasiyle neşredilmiş olan
tamiratte yapılacak düzeltme h.

225

227 sa/ilı Tebliğler Dergisinde neşıtdilmi} olan 1048 syılı tamım h.

233. 204

üçüncü sınıflarında okutul
Liselerio
makta olan yeni ve yakın çağlar ta

184

İİ94

48

199

63

212

136{

187

4

200

65

rihinde yapılacak düzeltme h.
Liselerin üçüncü sınıflarında okutul
makta olan yeni ve yakın çağlar ta
tar ıhınde yapılacak düzeltme h.
'’ebliğler Dergisinin
sında yayınlanan
enstitüleri teşkilât
mesinje yapılan
düzeltmeler h.

203 üncü sayı
köy okulları
kanunu ızahnadeğişiklikler ve
.

Tebliğler Dergisinin 184 üncü sayı
sında 879 sua numarasıyle çıkan
tamim h.
>3/Xl/l942 tarih ve 199 sayılı Teb'liğler Dergisinde neşredilmiş olan
940 sıra numaralı tamimde yapıla
cak düzeltme h.

■
«
: VÎfÛ
L
',-

T E B L I Ğ L E R D E R G İ S İ
B E Ş İ N C İ

C İ L D İ N

A L F A B E T İ K

İ N D E K S İ

(l8 7 - 236 ncı sayılar)

.

Alfabetik indeksin kollanılması

Tebliğler
karar ve

Dergisinin
tamimlerle

beşinci

cildini teşkil

diğer yazılar,

eden 1 8 7 - 2 36 ncı

sayılarda

yayınlanmış

alfabetik indeks vasıtasiyle kolaylıkla bulunabilir.

bulunan

bütün kanun,

Aranan yazıyı bulmak

kararname, tefsir,

için bu yazının

yaimz

konusunu bilmek kâfidir. Konu bilindikten sonra, yazıyı arayıp bulmak kolaylaşır. Bu husustaki örnekler Tebliğler Dergisinin dördüncü
.

M E V Z U U

*

•

cildine ait alfabetik indeksin başlangıcında verilmiştir.

>v
rt
C/5

V
4-1
«

Şıtak kazası adının Çatak olarak değiştirildiği h.

231

198

190

26

227

188

A d lan d eğiştirilen o ku llar
Üsküdar Kız Enstitüsüne 'Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Erkek Sanat Okulu) adı verildiği h.

218

151

Afyon E rk ek O rta S an at Okulu
Yeni açılan Erkek Orta Sanat Okulları

231

198

A hm et Ozüduru
Mütaahhit Ahmet Ozüduru h.

192

Ailede Çocuk T erb iyesi
Çocuk bakımına ait kitaplar h.
A karyakıt m üsaad elerinin iptali
Benzin müsaadelerinin 9 - I X - 1941
tarihinden 1 - X - 1942 tarihine kadar
iptal edildiği h.
Akasya F id a n la n
Bursa Ziraat Mektebi sabit sermayesine ait fidanlar h.
Akşam K ız S an at O k u lların ın sene
sonu sergileri
Kız Enstitülerinin sene sonu sergileri h.
Akşam K ız San at O ku llarının vakit
cetvelleri
Vakit cetveli h.
A lacaklı öğretm en ler
, Bilecik Valiliğinde 1932 malî yıhndan mesken bedeli alacağı bulunan
ilk okul öğretmenleri h.

1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar ka
zası Mollaveys öğretmeni olup, halihazırda nerede olduğu malûm bulunraiyan Rıza Tolongûç'ûn mesken bedeli alacağı h.
Bolu Valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli alacağı bulunan ilk okul öğretmenlerine
Burdur Valiliğinden mesken
alacağı olan öğretmenler

201

218

225

225

202

199

78

64

214

141

189

23

bedeli

Çanakkale Valiliğinde 1932, . 1933,
1934 yıllarında mesken bedeli alacağı
buiunan ilk okul öğretmenleri h.

194

48

32

Çanakkale
Valiliğinden 1932 yılı
mesken bedeli alacağı olan öğretmenler h.

217

150

68

Eskişehir Valiliğinden maaş farkı alacağı bulunan öğretmenler h.

225

184

Gaziantep Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.
198

61

152

181

181

205

114

Hatay Valiliğinden alacağı olan ilk'
okul öğretmenleri h.

187

4

İçel Valiliğinden mesken bedeli alacağı olan öğretmenler h. -

207

121

İzmir Valiliğinden 1932 ve 1939 yılları
mesken bedellerinden alacaklı bulunan
öğretmenler h.

214

141

Manisa Valiliğinden mesken bedeli
alacağı bulunan öğretmenler h.

217

150

Siirt Valiliğinde 1932 yılında çalış195

51

M E V Z U U
C«

J2
'cî
60

Siirt Valiliğinden 1932 yılında mes
ken bedeli ve yol parasından alacağı
bulunan ilk okul öğretmenleri h

217

150

Trabzon Valiliğinden alacağı bulunan
öğretmenlere

217

150

6 5 3 sıra n u m aralı tam im de y ap ı
lacak düzeltm eler
Talebe kayıt ve kabul işleri h.

204

110

6 0 saydı T eb liğ ler D ergisinde neş
red ilen h a r f ve rakam şekilleri
izahnam esi
60 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan
izahnamedeki harf ve rakam şekilleri h.

218

152

A m elî d ersler için lüzum lu olan
tem rin m alzem esi
Amelî dersler İçin lüzumlu olan temrinlik malzeme h.

213

137

211

131

205

112

215

143

215

143

233

203

CÖ
1938 yılında Çanakkale Valiliğinden
mesken bedeli alacağı olan ilk okul
öğretmenleri h.

A
A

A d lan d eğiştirilen kazalar
Reyhaniye kazasının adının değiştirildiği h.
Yaylak kazası adının Bozova olarak
değiştirildiği h.

V0M

M E V Z U U

mış olan öğreimenlerin alacakları olan
mesken bedeli h.

210

129

A m erikan
p erd elik lerin beyazla
tılm ası
Amerikan perdeliklerin beyazlatılması h.
Ana k arnelerin kullanılm ası
Değişmez gelirlilere yapılacak dağıt
malarda «Ana Karnelerin» nasıl kul
lanılacağı h.
A nkara D il ve T a rih ' Coğrafya F a 
kültesi İlm î yardı m edar ta lim a t'
nam esi
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi İlmî )rardımcılar talimatna
mesi h.
A nkarada açd acak kız enstitü leri
talebesi resim sergisi
Talebe tarafından yapılan resimlerin
Ankara'da açılacak sergide teşhiri h.
A ntrenörlerin çalışm a rap orları
Antrenör, monitör eğitmenlerin çalış
ma raporlan h.

M

E

V

z

V

M E V Z U U

V

A ritttielîk, Cebir, G eom etri, T rig o 
nom etri flersJcrinin M atem atik arij
altında tek not t tâbi tutulm ası
Bö'ge Sanat Okul'annda okutu'an Arit
metik, C-*bir, Geometri ve Trigono
metri derslerinin Matematik adı altın
da tek nota tâbi tutulması h.
Asaleten tâyin edilecek ınemurl.-ir
Muvazzaflık hizmetini yapmıyanlann
asaleten memur tâyin edilmemeleri h.
Askerde bulunan m em ur ve öğretm eiıleıin teri i i:*leri
Askerde bulunan memur ve öğret
menlerimizin terfileri h.
A skerî ders öğretm en lerin in ü c
retleri
Has'alıkıan do^ayısiyle derslere devam
edemiyen askerlik dersi öğretmenle
rinin ücretleri h.
A skerî ebliyelnam eler
Orta askerî ehliyetnameler h.
A skerî F ab rik a la r hesabına Bölge
Sanat O k u lların a a lın acak taleb e
Bilge Sanat Okullarına M M Vekâ
leti ve Askeri Fabrikalar hesabına alı
nacak talebe h.
A skerî F a b rik a la r hesabına E rkek
Sanat O ku llarınd a okuyan talebe
Erkek Sanat Okulla ında M M V.
ve Askerî Fabrikalar hesabına okuyan
talebe h.

Atletizm m ü sabak aları
İstanbul kız okulları arasında
bedilen koşular h.

192

189

189

A skerlik ebliyetnanıeleri
1Q39 yıl ndan evvel orta okullardan
mezun olan talebelerin orta ehliyet
nameleri h.
A skerlik işleri
Muvazzaflık hizmetini yapmıyanlann
asaleten memur tâyin edilmemeleri h.
A skerlik vukuatının la isilâ tiy le Sefe rb erl k raü> ürlüğüne bildirilm esi
Memur ve öğretmenlerimizin askerlik
vukuatı h.
A skerlikten tecil
Yüksek tahs le devam eden yedek su
bay ve askerî memurların tahsillerinin
devamı müddet.nce silâh altına ahnmıyacaklan h.
Atletizm çalışm aları
1942 - 1943 deıs yılı atletizm
maları h.

31

23

23

145

225

182

217

150

2i:

144

Ayniyat m addelerinin m alî yıl ba- i
şında sayılm ası
Malî yıl başı tadadı h.
222
Ayniyat m uhasip ve m iîtem rtlcri
Ayniyat muhasip ve muiemetlerinin
adlarının acele Vekilliğe gönderilmesi h.
Ayniyat talim atn am esi
Ayniyat talimatnamesi h.
Ayniyat talimatnamesinin 37 nci mad
desinin 3 üncü fıkrasının tadili h.

16

M E V Z U U
•a
CO

terti-

Ayniyat hesabm m tutulm ası
Ayniyat hesabı h.

Ayniyat talim atn am esin in 3 2 nci
m addesindeki o rtalam a fia t fo r 
m ülü m isalinin değiştirilm esi
Ayn'yat talimatnamesinin 32 nci maddes-ndeki ortalama fiatı bulmak için
gösterilen misalin değiştirilmesi h.

203

165

lOî

222

165

189

21

216

146

3
189

216

A skerî orta elıliy eln am eîerin i vak
tinde alm am ış olan talebeye îm
eiıliy etn am eıi'n verilm e sekli
Askerî orta ehliveınameler h.
A skerî vazifeye vaktinde icabet
etm iyen yedek subaylara tatbik
edilecek cezai büküm ler
Hazarda ve seferde silâh altma çağ
rılan yedek subay ve askerî memur
lar h.

0tK
3
C/)

23

145

201

191

211

189

220

227

231

198

Bas il evrakın tasarru fla k u lianıîm ası
Basılı evrakın kullanılması h.

191

29

B aşk a başka yab ;ncı dil oku tan
İki oku lu n bîrin d en ötekisin e n a k 
leden taleben in y abancı dil y o k la
m ası h akkında talim atn am e
Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren talebe h.

224

29

Beden terbiyesi dersinden istisna
ed ilecek taleb eler
Beden terbiyesi dersinden İstisna edi
lecek talebeler h.

227

131

Beden terbiyesi m ü k ellefiy eti ça 
lışm aları
Beden terbiyesi mükellefiyeti çalış
maları h.

187

23

160

189

çalış
197

B a lık e sir E rk ek O rta S an at O kulu
Yeni açılan Erkek O ta Sanat Okulları

60

Beden T erbiyesi Umura Müdürlüğü
1942 m alî yılı bütçesinde değişik"
lik yapılm asına dair kanun
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun.

207

179

187

121

d
5 , 6 , 7 ve îi inci cilt düsturların
n,ıs«i tedarik edileceği
5, 6, 7 ve 8 inci cilt düsturlar h.

221

162

5 / X I I / 1 9 4 2 tarih in d e vadesi bu lû î
edecek olan Sivas - E rzu rum tah 
villeri
Sivas - Erzurum tahvillerinin 5/XII/942
tarihinde vadesi, hulûl edecek kupon
bedelleri h.

203

105

5 7 6 sıra n u m a ra lı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve
kız tekn k öğretim okullarını ilgilen
diren tamimlerden bazıları h.

194

47

B iç k i - D ikiş y u rtla n ü cretleri
Biçki - Dik'ş yurtları idareleri tarafın
dan değlşîii ilmesi teklif edilecek üc
retler h-

195

51

B ile cik V aliliğin d en m esken bedeli
a la ca ğ ı olan ö ğretm en ler.
. Bilecik Valiliğinde 1932 malî yılından
mesken bedeli alacağı bulunan ilk
okul öğretmenleri h.

195

51

1 9 1 2 - 1 9 4 3 ders yılı atletizm ça 
lışm aları
1942 - 1943 ders yılı atletizm çalış
maları h.

197

60

1 9 4 2 - 1 9 1 3 ders yalı b irin ci k a n a 
at notu d e 'r e s in in sonunda verile
cek d in leu m e tatili
Birinci kanaat notu devres'nin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.

201

67

1 9 4 2 - 1 9 4 3 ders y ılı haziran dev
resi im tih an ları
1942 - 19i3 ders yılı haziran imtihan
devresi h.

220

155

İ 9 4 2 - 1 9 4 3 ders yılı iftih a r listeleri
1942 - 1943 ders yılı iftihar listesi h.

221

161

1 9 * 2 - 1 9 4 3 ders yılı ik in ci k an aat
notu d evrelin in sona erm esi dolayısiyie verilecek tatil
İkinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.

214

139

1 9 4 2 - 1 9 1 3 ders yılı m a a rif ista
tistik leri
Bu yılın maarif istatistikleri h.

195

50

1 9 4 2 - 1 9 4 3 ders yılı oku l spor
y u rtların ın çatışm aları
Okul spor yurtlarının yeni ders yılı
çalışmaları h.
■

197

60

188

190

B* Jgelere y ap ıştırılacak fo to ğ ra fla r
Diploma, nakil ilmühaberi ve sair bel
gelere }ap;ştırılacak fotoğrafiaj h.

232

199

Benzin istih lâk in in tahdidi.
Benzin tahdidi h.

194

47

İ 9 4 2 ■-1943 ders yılında o ku tu lacak
k ita p la r
1942 - 1943 ders yılında okutulacak
kitaplar h.

61

1 9 4 2 - 19 43 ders y ılın ın ilk saa
tinde talebeye oku n acak tam im
1942 -43 ders yılının ilk saatinde ta
lebeye okunacak tamım h.

Benzin m üsaadelerinin iptali
Benzin müsaadeleılnin 9 / IX / 1941
tarihinden 1/X/1942 tarihine kadar
ipıal edildiği h-

198

25

3
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1 9 * 2 - 1 9 4 3 ders yılı eylül im tihan
devresi
1943 - 1944 ders yılı başı imtihan
devresi h.
1 9 4 2 m alî yılı Muva/enei l'm u m iye kanununa baiğîî «A» cetvelinde
d eğişiklik yapıîm asm a dair kanun
1942 malî yılı Muvazene! umumiye
Kanununa bağlı (A) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun

234

219

1 9 4 2 yılı 9 eylül atletizm m üsa
b ak aları
i
9 eylül atletizm müsabakalarının ya- !
j 387
pılmıyacağı h.
1
1 9 4 3 - 1 9 4 4 ders yılı bağı im ü han
i
devrrsi
i
1943 - 1944 ders yılı başı imtihan !
j 234
devresi h,
1 9 4 3 devresi devlet orta oku l ele 
me im tih anları
Devlet orta okul imtihanı eleme bö
lümü h.
1 9 4 3 m alî yıh m uvazene! um um iye
kanu nu na bağlı « %» işaretli cetve
lin M a a rif V ekâleti kısm ında deği
şik lik yapılm adı h akk ın d a k am ın .
1943 malî yılı Muvazeneİ Umumiye
Kanununa bağlı «A» işaretli cetv» Ln
Maarif Vekâleti kısmır da değişiklik
yapılması hak^ında kanun
1 9 3 9 yılından evvel orta okuldan
m ezun o lan ların a sk erî eh liyetna
m eleri
1939 yılından evvel orta okullardan
mezun u l a n lalebeıenn orta ehliyet
name ^en h
1 0 4 ö sıra n u m aralı tam im de y ap ı
lat ak düzelt aıe
22~ s:yılı Tebliğler Dergisinde neşreaılmış oıan ıu4â »ayılı lamimde ya
pılacak uüzeıtme h.
I t 3 2 sıra n u m aralı tam im de y ap ı
la ca k düzeltm e
223 sayılı Tebliğler Dergisinin 171
inci SanııesınUc neşredilmiş u^an 1U32
sıra numarau lauıımae yapı.acak auzeıime a.
B ir ders yılında m eslek o ku lların a
kaydedilen ve ay rılan talebe Sayisi
Me»lek okuilanua kaydedilen ve ay
man uıedc sayısı h.
B ir sene içinde um um i kütü ph a
n elere kaydedilen k itap ların bıldiriim e»i
Bir sene içinde umumi kütüphanelere
kaydeaılen kıiaplaan bıldımmcsı n.
B ir sene s ın ıf geçm iyen ve ik in ci
sene bütünlem eye kalan taiebei^in
askcrlia. durumu
Lise ve urıa okullarda bir sene sınıf
geçemiyen ve ikinci sene bütünlemeye
kalan laıebemn askerlik dutumu, h. •
B ir yaş büyük veya b ir yaş küçük
taleb en in hususi oku llara alm abileceği
Bir yaş büyük bir yaş küçük talebe
lerin hususi Türk okullarına da alına
bileceğine dair

201

Vba
I
co
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207

153

3

207

67

B irin ci k an aat notu devresinin sonunda verilecek tatil
Bilinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısıyla verilecek dinlenme
tatili h.
B irin ci sm ıf öğretm en in in kitabı
«Birinci sınıf öğretmeninin kitabi' ve
«İkinci sınıf öğretmeninin kitabı* adlı
eserler h.
Bolu V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan öğretm en ler
.
Bolu Valiliğinden i 932 yılında mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenlerine
Boş m em u rlu k ve ö ğ retm en lik lere
vekâleten inha ed ilecek lerin işe
başlam a g ü n lerin in bildirilm esi
Münhal memuriyetlerle boş dersler
için tâyinleri inha edileceklerin işe
başlama günlerinin de bildirilmesi h.
Bozova kazası
Yaylak kazası adının Bozova olarak
değiştirild.ği h.

■ 236

2İ7

%

211

233

225

227

131

2Ö4

184

187

B ölge S an at O k u lları m atem atik
der.-i notu
Bölge Sanat Okullarında okutulan
Aıitmetık, Cebir, Geometri ve Trigonometri derslerinin Matematik adı
alımda tek nota tâoi tutulması h.
B ölge Sanat O ku llarına M illî Müd aıaa Vekâleti \e Askerî F a b rik a la r
hesabına alın acak talebe
Bölge Sanat Okullarına M. M. Vekâleıı ve Askerî habrıkaiar hesabına
alınacak talebe h.
Bölge Sanat O k u lların ın h er iki
devresine ayrı isim ler verilm esi
Bölge Siinaı Okmunun her iki devre
, sine ayrı isimler verilmesi h.
B u rsa Z iraat m ektebi sabit serm ayesine ait fid an lar
Bursa Zuaat mektebi sabit sermaye
sine ait tutanlar h.
B ü tünlem e im tih an ları
'
Devlet oıta okul ve lise bitirme imtıhanlannda bütünlemeye kalan tale
belerin imtihanları b.

201

215

214

219

İH
n
tZ)

67

İ43

141
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C/3

Lise coğrafya kitapları müsabakası h.

222

166

Orta okul
bakası h.

kitapları mûsa'

223

İ72

C um huriyetin X X . yıl bayram ında
yapılacak tö ren ler
Cumhuriyetin XX. yıl bayramında yapılacak törenler h.

234

212

C um huriyetin X X . yılında çık arılacuk olan m a a rif yıllığı için köy
enstitülerinden istenen m aİum aî
Maarif Yıllığı h.

234

212

C am h ııriyetin X X . ysiînda çık arıİacak olan m a a rif y ıîlıği için valiİlklerden istenen malûma*
Maarif Yıllığı h.

234

212

i 216

145

Çalışm a p ro g ram lan
K'iy kadınlan gezici kursUnnın çalışma programı h.

187

2

Ç anakkale
Valiliğinden
m esken
bedeli alacağı olan öğ*'etm ealer
19^8 yılında Çanakkale Valiliğinden
mesken bedeli alacağı olan İlk okul
öğretmenleri h.

202

7H

Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933,
1934 yıllarında mesken bedeli alacağı
bulunan ilk okul öğ etmenieri h.

194

48

Çanakkale Valiliğinden 1932 yıh mesken bedeli alacağı olan öğretmenler h.

217

İ50

227

IS9

Çiçek aşısı b.

198

61

Çiçek aşısı b.

201

67

194

47

Çocuk bakım ına ait yardım cı kitapiar
Çocuk bakımına alt kitaplar h.

201

68

Çocuk B ayram ı
Çocuk Bayramı ve Çocuk haftası h.

218

152

coğrafva

I!

ç

154

i
190

192

189

227

2Ó

31

23

187

Çalm an B an k ın o tlar
Kaybolan banKinotlar h.

Çatak kazası

.

Şıtak kazası adının Çatak olarak
ğiştırild ği h.
218

152

%
220

155

Çiçek aşısı

de

’

Çim ento sa rfiy a tın ın -k o n tro lü
Çimento sarfiyatının kontrolü h.

c
220

160
Cinsi T erb iy e Ö ğütleri
«C.nsi» Terbiye Oğüııeri» adlı kitap h.

211

204

132

110

219

154

C oğrafya k itap ları
Orta okul ve liselerle meslek okullannda bu yıl okutulacak coğrafya kitaplan h.

189

21

Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

Talebeden toplanan tarih ve coğraf
ya kitaplarının iadesi h.

191

30

Çocuk Ruhu
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

C oğrafva k itap ları m üsabakası
İlk okul coğrafya kitapları müsabakası sonucu h.

•
223

201

68

Çocuk H a sta lık la rı B ilg isi

Çocuk Uzviyetinde Suyun K ıym eti
172

Çocuk bakımına ait kitaplar h.

.T
:
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D ak tilo g rafi dersleri
Daktilografi dersleri h.

191

29

Değişmez g elirlilere yapılacak da
ğıtm alarda «Ana k arn e» lerin k u l
lanılm ası
Değişmez gelirlilere yapılacak dağıt
malarda « Ana karnelerin * nasıl kul
lanılacağı h.

205

112

D em irbaş eşya cetvelleri
Demirbaş eşya cetvelleri h.

215

144

1

D em irbaş eşyanın kaydı
Köy kadınlan gezici . kurslarındaki
demirbaş eşyanın kaydı h.

233

203

D em irbaş eşyanın tespiti
Demirbaş eşya cetvelleri h.

215

144

yerine

Deniz yollariyle yap ılacak n a k li
yatta takibed iîecek usul
Deniz yollariyle yapılacak nakliyat h.
Ders a letlerin in m uhafazası
Ders aletlerine ihtimam edilmesi h.
Ders kitap ları m üsabakası
İlk okul coğrafya kitapları müsabakası
sonucu h.
Lise coğrâfya kitapları müsabakası h.
Orta okul
bakası h.

w
s

D

Deney ve tatbikat d efterleri
Deney ve tatbikat defterleri
rapor dosyaları açılması h.

M E V Z U U

190

222
193

223
222

26

165
t3

172
166

coğrafya kitapları müsa

Ders k itap ların ın talebeben top
lanm ası
'
Talebeden toplanacak okul kitaplan h.
Ders levazım ında tasarru f y ap ıl
ması
Talebeler tarafından temini istenecek
okul ve ders levazımı h.
Ders tevzi cetvelleri
Ga atasaray lisesinin klâsik şubesine
mahsus ders tevzi cetveli h.
Derse devam edem i^cn
askerlik
dersi öğretm enlerinin ü crelleri
Hastalıkları dolayısiyle derslere devam
edemi}en askenik dersi öğretmenleri
nin ücretleri h.
Devletler H ukuku T ü rk Enstitüsü
T alim atnam esi
«Devletler Huhuku Türk EnstitıTsû>ne
ait talimatname h.
Devletler H ukuku T ü rk E n stitü sün 
de verilecek kurlara mahsus tali
m atnam e
«Devletler Hukuku Türk Enstitüsünde ve
rilecek kurlara mahsus talimatname» h.
Devlet K ırtasiye ve M atbua İd a re
sinden satın alın acak m alzem enin
alınış şekli
Devlet Kırtasiye ve Matbua İdaresin
den satın alınacak malzeme h.
Devlet K itap ları Mütedavil S erm a
yesi Müdürlüğü m üesseselerinden
alınan
p ak etlerin
kaneviçe
ve
kurşunları
Paketlerin kanaviçe ve kurşunları h.

223

220

189

197

216

236

236

228

203

172

155

21

95

145

219

217

192

105

^
Devlet K îta p la n Mütedavil Serm avesi M üdürlüğüne ısm arlan acak
kitap bedelleri
■
Kitap siparişleri karşılığının para olarak gönderilmesi h.
Devlet m em u rları ay lık ların ın tevb it ve teadülüne dair olan 3 6 5 6
ve 3 8 8 8 sayılı kan u n ların M aarif
V ekilliği kısm ında d eğişiklik yapılm ası, 3 6 9 4 , 3 7 1 1 , 3 8 2 9 , 4 1 4 2
sayılı k anu nlara bağ lı kad roların
değiştirilm esi h ak k ın d a k an u n
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunlann Aiaarif Vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 3694,
3711; 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadrolann değiştirilmesi hakkında kanun
Devlet orta oku l elem e im lih ân ı
Devlet orta okul imtihanı eleme bölüraü h.

Devlet orta oku l im tih an k âğıtlarının in celenm esinde göz önünde
tu tu lacak n o k talar
’ •.
Devlet olgunluk ve devlet orta okul
imtihan kâğıtlarının incelenmesinde
göz önünde bulundurulacak noktalar h.
ü evîet orta okul im tih an ın a tâbi
kız enstitü>ü talebeleri
Devlet orta okul imtihanına tâbi bulunan kız enstitüleri talebesi h.
Devlet orta oku l im tih anın a tâbi
kız enstitüsü talebeleri h akkındaki tam im in değişen k ısım ları
Devlet orta okul imtihanlarına tâbi
bulunan kız enstitüsü talebeleri hakkındaki tamimin değiştirilecek olan
kısmı h.
D,-vIeî orta o k u l i m ti ban larınd a
bü tünlem eye kalan talebe
Devlet orta okul ve lise bitirme imtihan'annda bütünlemeye kalan talebelerin imtihanları h.
.
m
Devlet Resim ve Heykel Sergisi
talim atnam esi
Devlet Resim ve Heykel Sergisi taliraatnames nin 24 üncü maddesinin de. ğiştirilmesi h.
. ,
Devlet
taah h ü tlerin e
g irm ekten
m en edilen m ü taaiıh itler
Müıaahhit Ahmet Özüduru h.

208

208

201

o
y—
•I

M E V Z U U
iO

126

123

67

.
225

210

181

129

'
225

220

192

192

182

155

31

32

Devlete ait g ay rim en k u ller hakkında yap ılacak m uam eleler
Devlete ait* gayri menkullerin muameİçlerinin Maliye Vekâletince yapılacağı h.

189

22

Dikiş m ak in elerin in m uhafazası
Dikiş makineleri h.

224

179 I

CO

Dikiş y u r tls n ü cretleri
Biçki - Dikiş yurtlan idareleri tarafından değiştirilmesi teklif edilecek ücretler h.

195

51

Dil bilgisi öğretim i
Dil bilgisi dersi h.

215

144

İlk okullarla orta okul ve liselerde ve
bu derecelerdeki meslek okullarında
dil bilgisi öğretimi h.

192

31

Dil ve T a rih - C oğrafya Fakü ltesi
b a rçlık lı taleb e talim atnam esi
Harçlıklı talebe talimatnamesi h.

228

191

Dii ve T a rih - C oğrafya Fakü ltesi
İlm î y ard ım cılar talim atnam esi
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi İlmî yardımcılar talimatnamesi h.
•
Dil ve T arih - C oğrafya Fakültesi
öğretim talim atnam esi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin
öğretim talimatnamesi h.

215

143

224

177

D inlenm e tatilleri
Birinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.

201

fi T

D ip lom a
Her hangi bir okuldan mezun olan
talebeye ilk ve orta şahadetnamelerinin iadesi b.

233

203

'Liseleri bitirdikleri okullardan gayri
okullarda imtihana girenlerin diplomalan h.

233

203

D ip lom a d e fte rle ri
156 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 757 sıra numaralı tamimin 8 inci
maddesinin değiştirildiği h.

225

182

D iplom a müsvedde d e fte rle ri
Sınıf geçme ve diploma müsvedde
defterleri h.

217

150

D ip lom alara y ap ıştırılacak fotoğr a fla r
Diploma, nakil ilmühaberi ve sair
belgelere yapıştırılacak fotoğraflar h.

232

199

D ip lom alara y ap ıştırılacak p u llar
Diplomalara 30 kuruşluk pul yapıştırılacağı h.

200

65

D isiplin k u n ılla n üyelerinin harc ır h ları
Disiplin kurullan üyelerinin harcırahı h.

232

202

D isiplin talim atn am eleri
D'Sİplm talimatnamesinin 9 uncu maddesınin değiştirilmesi h.

236

219

204*

108

Diş tababeti .okulu ö^^retim ve imiihan talim ainum esi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş
tababeti okulu öğretim ve imtihanlar
talimatnamesi h.

229

193

D ozum B ilg isi
Çocuk bakımına ait kitaplar b.

201

68

Yüksek mühendis okulu disiplin talimatnamesi h.

M E V Z U U
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D oktora tnlim atnam eîevi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Dotora Talimatnamesinin 3 üncü
maddesi h
D oktorların vazife ve .‘¡alâhiyelleri
Maarif teşkilâtından maaş veya ücret
alan doktorların vazife ve salâhiyet*
îen h.
9 Eyîûl atletizm m ü sabakaları
9 Eylül atletizm müsabakalarının yapılmıyacağı h.
9 4 0 sıra n u m aralı tam im de yapı
lacak düzeltm e
23 XI ' 1942 tarih ve 199 sayılı Teb
Iig:ler Dergisind* neşredilmiş olan 940
sıra numaralı tamimde yapılacak dü
zeltme h.

■198

207

153

121

4 3 0 t sayılı kanun
.
4'22 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında'kanun

235

2?5

3

Mesleki ve teknik akuîlar açılması ve
mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki
4304 sayılı kanuna ek kanun

65

225

182

D olapların kullanm a şekli
Okullardaki
dolapların
kullanılma
tarzı h.

214

139

Döküntü kâğıt ve k arton lar
K/364 sayılı kararın meriyete konul
ması h.

4 4 5 9 sayılı kam ın
Köy ebeleri ve köy sağiık memurları
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
maddelerinin'değiştirilmesine dair ka
nun

235

215

213

4 4 4 0 sayılı kanun
Harcırah kara?"namesi ve müzeyyelâtımn tadili hakkındaki 1846 sayılı ka
nuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması hakkında
kanun.

229

193

4470 sayılı kanun
Mes'eki ve teknik okullar açılması ve
mevruilarının büyütülmesi hakkındaki
4304 sayılı kanuna ek kanun

235

216

4 4 7 4 sayılî kanun
1943 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmında değişiklik
yapılması hakkında kanun
4 4 7 2 sayıU kanun
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiriimesi hakkında kanun
4 2 . 4 sayılı kanun
Köy okulları ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izahnamesi h.
*3 6 0 sayılı kanun
Beden Terbivesi Umum Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapıimas na dair kanun
4 3 6 3 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3338
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması 3694,3 711;
3829. 4142 sayılı kanunlara bağlı kad
roların değiştirilmesi hakkında kanun

4 3 3 7 sayılı kanun
Hususi idarelerden maaş alan ilk okul
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretm.enler için teşkil edilecek sağlık
ve içtimai yardım sandığiyle yapı san
dığına ve öğretmenlerin alacaklanna
dair kanun
4 3 5 7 sayılı kanuna göre k u ru la 
cak iik oku l öğretm en leri sağlık
ve içtim ai yardım sandığı ana sta
tüsü.
4357 sayılı kanuna göre kurulacak ilk
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı ana statüsü h.
4 3 0 8 sayılı kanun
Seferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî şah'slara ait hukuk dâvalarivîe
icra takiplerinde yapılacak muameleler
hakkında kanun.
4 3 7 9 sayılı kanun
Maaş kanunlarına ek kanun

235

4 3 2 7 sayılı kanun
Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun
4 1 4 2 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklannın, tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması; 3694,3711,
3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kad
roların değiştirilmesi hakkında kanun
4 1 7 8 sayılı kanun
Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki; 4178 sayılı
kanuna ek kanun

236

236

203

207

208

CZ)

219

61

981 sıra n ııraaraiı tam im de yapılan
değişine
Devlet orta okul imtihanlarına tâbi
bulunan kız enstitüsü talebeleri hakkındaki tamimin değ ştirilecek olan
kısmı h.

4 4 6 9 sayılı kanun
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun

M E V Z U U

4 3 9 1 sayılı kanun
1942 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı (A) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun

187

200

cs
cz)

217

217

79

121

123

4 1 2 2 savEİı kanun
4122 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
. . şiklik yapılması hakkında kanun
4 1 2 2 ve 4 3 0 4 sayılı kanunlarda
değişiklik yapılm ası h akkında ka"
nun
4122 ve 4304 sa>nlı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun

236

207

223

204
209

206

208

206

235

235

21'

118

167

107
12‘

115

123

i 15

215

215

D üstur’un 5, 6. 7, ve 8 inci cilt
lerin in nasıl tedarik edileceği
5, 6, 7 ve 8 inci cilt düsturlar h

221

162

D üzeltm eler
212 sayılı Tebliğler Dergisinin 133
üncü sahifesinde neşredilen Erkek Ter
zilik Okulu haftalık ders dağıtma
cetvelinde yapılacak düzeltme h.

213

138

CZ>

223 sayılı Tebliğler Dergisinin 171 inci
sahifesinde neşredilmiş olan 1032 sıra
numaralı tamimde yapılacak düzeltme h.

225

184

227 sayılı Tebliğler De'-g'sinde neş
redilmiş olan İ048 sayılı tamiminde
yapılacak düzeltme h.

233

204

Orta okul üçüncü sınıf tarih dersi
müfredatında yapılacak düzeltme h.

207

121

879 sıra numaralı
düzeltme h.

187

4

Talebe kayıt ve kabul İşleri h.

204

110

Tebliğler Dergisinin 203 üncü sayısın
da yayınlanan köy okul'arı ve enstitü
leri teşkilât kanunun izahnamesinde,
yapılan değişiklikler ve düzeltmeler h.

212

136

2 3 /XI/1942 tarih ve 199 sayılı Teb
liğler Dergisinde neşredilmiş olan 940
sıra numaralı tamimde yapılacak dü
zeltme h.

100

65

Edebiyat Fakü ltesi D o k to ra ta li
m atnam esi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Doktora Talimatnamesinin 3 üncü
maddesi h-

198

61

Antrenör, monitör eğitmenlerin çalış
ma raporları h.

233

203

E km ek ve ek n ıek ’ik hububat ve
sair eşya ve m addelerin d ağıtılm a
sına d air talim atnam e
Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hubu
bat ve sair eşya ve maddelerin dağı
tılmasına dair talimatname

202

71

E rk ek
m eslek
öğretm en okulu
m arangozluk
şubesi
m atem atik
m üfred at program ı
E'kek meslek öğretmen okulu maran
gozluk şubesinde tatbik edilecek ma
tematik programı h.

204

108

E rk ek sanat en stitü lerine alınacak
yatılı l-dlebeye ait m üsabaka im ti
hanı talim atı
Erkek sanat enstitüleri ve yapı usta
okulları müsabaka imtihanları h.

230

195

Erkek sanat enstitülerine ve yapı usta
OKuîlanna alınacak yatılı talebeye ait
müsabaka imtihanlannm nasıl yapıla
cağı hakkında talimat.

231

197

E rkek sanat oku lların a verilecek
ud.
Bölge sanat okulunun her iki devre
sine ayrı isimler verilmesi h.

227

18'

E rk ek sanat
oku llarınd a
M illî
M üdafaa V ekilliği hesabına oku"
yan talebe
Erkek sanat okullarında M. M. V ve
Askerr Fabrikalar hesabına okuyan
talebe h.

216

145

tamimde yapılacak

E ğ itm en lerin (Beden T erb iyesi) ça 
lışm a rap o rları

i)
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E rk ek terzilik okulu adının değiştırilm esi
İstanbul erkek terzilik okuluna bun
dan böyle erkek orta terzilik okulu
adı verilmesi h.
E rk ek terzilik okulu h a fta lık ders
dağıtm a cetvelinde yapıian düzelt
me
212 sayılı Tebliğler Dergisinin 133
üncü sahifesinde neşred len erkek
terzilik okulu haftalık ders dağıtma
cetvelinde yapılacak düzeltme h.

194

213

138

212

133

E skişeh ir V aliliğinden m aaş fa rk ı
alacağı olan öğretm en ler
Fskişehir Valiliğinden maaş farkı
alacağı bu unan öğretmenler h.

225

184

194

48

F
F e lse fe ö ğretim i
Felsefe Öğretimi h.

'
196

56

F e lsefe ve gram er terim leri
Felsefe Öğretimi h.

196

56

Futbol grup b irin cilik leri
Futbol gurup birincilikleri h.

233

203

G
G alatasaray lisesi klâsik şubesinin
ders tevzi cetveli
Gala asaray lisesin-n klâsik şubesine
mahsus ders tevzi cetveli h.

197

95

Gazi T erb iy e E nstitüsü yurt bilgisi
dersi
Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih-Coğrafya
şubesine konulan yuıt bilgisi dersi h.

211

131

Gaziantep erk ek orta sanut okulu
Yeni açılan eıkek orta sanat okulları

231

198

G aziantep V aliliğ in d en m esken b e 
deli alacağı olan öğretm en ler
Gaziantep valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

205

114

G ençlik ve^spor bayram ı
l9 Mayıs gençlik ve spor bayram.ı h.

210

129

Gökyüzü haritası
»Gökyüzü Haritası» h

215

143
1

K
H aberler
Hulûsi Behçet'in tebriki h.

193

34

Yeni açılan ticaret okulları

189

23

232

202

207

121

İftihar kitabına üstüste üç yıl giren
talebeye mükâfatları törenle verildi.

199

61

İkinci Aiaarif Şûrası h.

206

116

üyelerinin harcı
.

H arcırah k ararnam esi ve müzeyyelâtının tadili I ak kın d aki 1846 sayılı
kanu na bağlı cetvel ile 3 1 3 5 sayılı
kam ında d eğişiklik yapılm ası h a k 
kında kanun
Harcırah kararnamesi ve mûzeyyelâtıjîîn tadili hakkındaki 1816 sayılı ka
nuna bağlı cetvel ile 3135 savı’ı kanunda değişiklik yapılması hakkında
kanun

229

193

H arçlık lı talebe lalim atnam esi
Harçîıklı talebe talimatnam-esi h.

228

IQl

H arf ve rak am şekilleri izahnam esi
60 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan
izahnamedeki harf ve rakam şekilleri h.
H asanoğlan Köy E n stitü lerin e ö ğ 
retm en yetiştirm e kursu
Hasanoğlan Köy Enstitüsünde Köy
Enstitülerine öğretmen yetiştirme kurs
ları açılması h.
Hasta öğretin n ve
m em u rların
ne suretle rapor alacak ları
Hasta öğretmen ve memurların ne
suretle rapor alacakları h.
.

218

195

225

•S

c/:

Okullar D siplin TaFmatnamesinin 28
inci maddes'nin «C* fıkrası mucibince okul tahsilinin sonunda d'-vrenin
bütün senelerinde iftihar listesinden
siFnraedıklerinden mükâfa.landırılacak
olan talebe

H arcırah
Dis'plin kurullan
rahı h

E rkek terzilik
okulu
m üfredat
program ı
Erkek terzilik okulunun müfredat
programı ile ders dağıtma cetveli h.

Eşya piyangosu
Türk Maaıif Cemiyeti nin eşya piyan
gosu h.

a
íTi

'J-J

229
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152

49

183

H astalık ları yüzünden derse devam
edem iyen ask erlik dersi öğretm enîerin in ü cretleri
Hastalıkları dolayısiyie derslere devam edemiyen askerlik dersi öğret
menlerinin ücretleri h.

216

145

Hazarda ve seferd e silâh aîtm a
çağ ırılan yedek subaylar
Hazarda ve seferde silâh aJiına çağ
rılan yedek subay ve askerî m.emur1ar h.
•

İ91

29

H aziran devresi im tih an ları
Î942 - 1943 ders yılı haziran İmtihan
devresi h.

220

155

H er hangi b ir okuldan m ezun olan
veya m u h telif sın ıflard an ayrılm ış
olan talebeye ilk ve orta oku l diplo m aların ın iadesi
Her hangi bir okuldan mezun olan
talebeye ilk ve orta okul şahadetna
melerinin iadesi h.

233

203

H er türlü inr;aat ve tam iratın B a ş
vekâletten izin alınm adan yapılm ası
Mi İ! Müdafaa ve Nafia inşaatı dışın
da kalan inşaat h.

187

2

Hulusi B eliç^ riıı tebriki
Hulûsi Behçet'in tebriki h. •

207

121

Hususi idarelerden niaa§ alan ilk
oku l öğretm en lerin in k a d ro ların a,
te r li, ta ltif ve eezaland îrı m a'arına
ve bu öğretm en ler
için
tevkii
edilecek sağlık ve içtim ai yardım
sandığiyie yapı saîid ısm a ve öğretm enlerîtî alacakların a d air kam ın
H îsusl idarelerden maaş alan ilk okul
öğ'etmenlerinin kadrolarına, terfi tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
’ retmenler için teşkil edilecek sağ’ık
ve içtimai yardım sandığıyle yapı
sand ğma ve öğreımenlerin alacakla
rına dair kanun

207

118

H üküm etçe «km ek ve ekm k lik
hububat vesaîr eşya ve m addelerin
d ağıtılm asına d air talim atn am e
Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hubu
bat ve sair eşya ve maddelerin dağı
tılmasına dair talimatname

202

7!

îç e l V aliliğinden m esken bedeli
alacağı b?an öğretm en ler
İçel Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı olan öğretmenler h,

20'

121

İftih a r k ita b ın a üç yıl üstüste g i
ren talebe için yapılan tö ren ler
İftihar kitabına üstüste üç yıl giren
talebeye mükâfatları törenle verildi.

199

64

İftih a r listeleri
1942 - 1943 ders yılı .iftihar listesi h,

221

161

İftih a r listesinden sîiin m ed ik ’eri
için m ü k â fatlan d ırılan talebe fsoyad îarın a gere a lfa b e tik )
Mehmet Acar
Ali Acnnaş
Ayhan Açıkalın
İhsan Adalı
Zehra Ağral»
Sevim Ağralıgil
Ali Akar
.
Şevket Akdemir
Niyazi Akgûl
Suat Akgün
Özdemir Akkan
Nad Akiar
Bekir Akman
.
Zehra Akmersln
Saira Akmirza
Aysel Akömer
VıMan Akptnar
Yılmaz Akşit
Berna Akvaraş
Ahmet Akyel
iMuallâ Akyılmaz
Oğuz Alper
Suzan Alpman
Tahir Altın
Fatma Altınelli
Fuat Altınok
Yılmaz Alyanak
Semahat Arabacı oğlu
Emin Aran
'

193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
İ93
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
103
193
193
193

38
37
37
35
39
39
35
36
34
36
35
36
39
39
37
36
36
37
36
39
38
34
38
38
35
35
39
34
37

i
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>v
C/3

Mukadder Âras
N sim Araş
Aytekin Ardahanlı
İda Ârditi
Kv'mal Arı
Bedrettin Arıcan
Abmet An.k
Biiient Arkunt
Cemile Arunian
Cihat Atalay
Hami Atalay
Mehmet Âtsam
Fikret Ayaş
Ayten Aydm
Nuriye Aygen
Yavuz Aykent
Ruhi Aytaç
LJiker Balaban
Hilmi Halci
Mehmet Balıkçı
Galip Baioglu
Neriman Barlas
Refuan Ba lo
Cevdet Basım
Vehbi Başkurt
Resmiye Raşptnar
$ ıkran Bavraktutan
Bülent Bayraktar
Fuat Bayrı
Gün Benderli
Selma Benyi
E do^an Berkmen
Ayhan Beyazıt
Nejat bilge
Emcet Bilgeer
Mehmet Bil ger
Huriye Bilici
Ahmet Bir
Vamık Bombatep
Cavıt Boral
Güzin Bosut
Çetin Bulut
Nahide Bursa
Hüseyin Bü bûlol
Gülbin Büyükoğlu
Nadire Cem
Bahattin Coşkun
Kadriye Çağlar
Muzaffer Çapan
Bahri Çelebi
Hatice Çınar ■
özdemir Çırpan
Muamme^“ ÇiBdoğan
Mehmet Çoban
Turgut Çolak
Hüseyin Çukur
Yezdan Dai
Fuat Dalaman
Mesut Dalyan
‘
Lâtife Demir
Şevket Demirel
Muhittin Demiröz
Birsen Denizel
Türkân Denktaş
Nuıi Dinç
Sezai Diren
Rahmi Dirican
Ali Dizman

,

,

.

"e

35
1P3
35
193
37
193
40
193
34
193
39
193
37
193
37
193
3B
193
38
193
34
193
193 . 39
40
193
36
193
37
İ93
o7
193
35
19J
36
193
38
193
36
193
37
193
193
39
40
193
193
39
38
193
193
40
36
193
35
193
36
193
40
193
38
193
40
193
36
193
35
193
193
38
193
38
193
37
193
39
193
38
193
36
39
. 193
3Ó
193
35
193
37
193
193
35
193
39
35
193
34
' 193
37
193
193
■ 59
193 t
Ot
193
35
193
37
37
193
193
36
143
35
193
35
193
38
193
39
193
39
193
38
193
39
36
193
193
37
193
35
193
38
36
193
193
39

O
r*

M E V Z U U

-

C/j
İlhan Doğan
Kemal Doğan
Perran Doğancı
Kemal Dokuzoğlu
Halil Dolay
Cumhuriyet Dural
M hmet Duran
Muil'â Dûzgii
.
Dilban Eğe
•
Perihan Eke
Turhan Eimacıoğlu
Mehmet Elmalı
Melâhat Enötken
Cafer Eray
N ejlâ'E can
.
Münir Erdem
Tevtik Erdem
Hamdi Erderair
Rüştü Erimez
Meliha Erişen
?
Muallâ Erke
Hulusi Erkilış
Fahri Er on
İsmail Ersevim
Orhan Erten
Merih Evmav
Türkân Eyüboğlu
Muzaffer Gazioğlu
Şinasi Gedik
Selâhattin Genç
Kılıças’an Göbelez
İstiklâl G^^kçer
Hatice Güksoy
Mu-'affer Güktûrk
Talât Görgüç
Me'âhat Görmüş
İbrahim Gözen
Emsal Gözlü
Güneş Güçlü
Sadettin Güler
Salâhattin Günceler
Suat Güney
Fahiran Güngör
Kadri Güngör
Musa Gûngörûrler
Hüseyin Güneş
Çetin Güney
Ferhan Gürova
Handan Güvenç
Ayten Güvener
Ali H beş
İsmail Hamamcı
Ümmûhani Harraankaya
Mazhar Haznedar
Emin Heral
Vedat Höbek
Vasken Hüner
Kemal Işık
Aziz İldan
Turhan İlkay
Mehmet İmre
Celi İpekçi
.
Turan İtil
Ayhan Kalağoğlu
Orhan Kamber
Özdemir Kandemir
Güzin ^^ansu
'
Ahmet Kara

.
•
.
•

. .
.
.

.

,

.
.

.
.

'

.
.

193
193
193
193
193
193
J 193
i 193
j 193
j 193
f 193
i 193
193 I
| 193
| 193
j 193
| İ93
I 193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
Î93
193
193
193
193
Í93
İ93
193
193
193
193
■ 193
193
İ93
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
’ 193
193
193
193
•

4»
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3.
Hüseyin Kara
39
Kaya Kara
'
36
Naci Karaca
‘’
38
Niyazi Kâ"ahaIi1oğIu
’ 39
Refik Karakurum
37
İhsan Ka’-atrancı
3i
Özgün Kartal
3T
Abdu'rahman Kavukçu
34 ■
Rahmi Kava
34
. Şevket Keleşoğlu
, .
Kemal Kesk’n
,
35
37
İlhan Kıpçak
35
Muh«in Kırrah
38
Demirtaş Kocaçıtak
37
Tolnn Koçak
37
L^le Korçan
36
Türkân Korur
•
38
Öznan KöktiPİ
40
Fe'idun Kövmen
38
Burhan Knlaçoğlu
'
36
Be-cis Kunt
36
Besime Knrdoğlu
.
35
Gürbüz Kuvent
•
Salih Knvaş
. ,
38
Om t Lsçin
37
Kava Mama
' 39
Cavide Mutuş
35
Cemil Mutus
39
Saim MühürcOoğlu
40 i
Nurettin Müngen
34
Hikmet Neciboğlu
'
39
Argun Nemli
'
38
Gülgün Nemli
,
36
Feyyaz
N#*mlîoğlu
•
36
Pe ihan Nurışık
,
39
Sacide Okay
40
Orhan Oktay
.
39
Bülent
Olçay
35
Fmel Omay
34
Kemal Onat
37
Ke’^an Onat
36
Mıcit Onganer
38
Perihan Ongun .
38
Necdet Onur
39
Ta^ât
Orhon
38
Turhan
Orhon
39
N ırettin Ortaç
35
Cakız Otoman
37
Ayten Öğe
34
Abdullah Öğretmen
37
Nevzat Ögüş
3S
Zeki Öğüşlü
37
Erhan Öğüt
3‘6
Cüneyt Ölçer
35
Hami Önder
38
Muazzez Önen
36
Sevim ÖfS
35
Hilmi Özalpay
39
İdris Özat-’y
35
Nimet Özbîk
38
Ahmet Özdemir
39
Turan Ö/demir
39
Feridun Özdikicioğlu
35
Recaí Özdü
36
Miijgân Özdoğan
39
Keran Özel
39
Bayram Özen
38
Cahit Özerkan
39
.

rt
C/2
193
193
193
193
193
193
! 193
193
193
193
193
‘
İ93
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
195
193
193
193
193

I
on

39
37
39
38
39
40
37
40
35
38
34
36
36
37
37
36
35
36
37
38
35
36
38
35
36
38
39
35
35
39
40
40
40
193
35
193
34
193
37
193
35
193
36
193
39
193
38
193
38
193
35
193
36
193
36
193
37
193
38
193
36
193
38
193
35
193
37
193
193
39
193
37
193
36
193
34
34
193
35
193
36
193
40
193
K 3 ■ 37
34
193
35
193
38
193
39
193
38
143
35
193
37
193
39
193
39
193

8
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Necdet özgelen
Dündar Özgûç
Haşan Özkan
Alâettin özkın
Şinasi Özsoylu
Mahver öztop
Fuat Özturan
Hikmet Öztürk
Kurban Özüuğurlu
Eran Payzıner
Hüsamettin Peker
Hüseyin Pekin
Nazike Pelister
Filiz Perkûn
Sacide Petriçli
Leylâ Pirigİl
Necmîye Poroy
Bekir Sadullah
Duran Salur
Asil Sandalcı
Araran Sanul
Haşan Sarı ■
Sadettin Sanmurât
Haşan Santaş
İsmet Savaşan
Hâle Savcı
Kâni Sayar
Sezai Sayın
Abdullah Semerci
:
Ahmet Serpersu
•
Haşan Sertkaya
,
Zeki Sertkaya
.
Ercüment Sevgen
Sema Sezer
Aysel Sıdal
Necmiye Sinankin
Haldun Sirer
Şemsettin Somuncuoğlu
Cümhure Soydan
Semiha Sönmez
Sevim Sönmezaîp
Nermin Sözen
Cahide Suar
Masur Şahin
Altıngül Şanda
Emin Şekerci
Nail Şen
Esat Şener
Faika Şimşek
Hayatı Tabanlı
Semra Taner
Sevinç Tanık
İlhami Tankut
İlhan Taşman
Adnan Taşpınaj
Sabih Tekeli
Yıldız Tekeli
Haşan Tekerlekçi
İsmet Terim
Hayrettin Tok
Kâni Topan
Tahsin Tuncah
Kemal Tuncey
Ertuğrul Tunçatay
Muallâ Türidioğlu
Tarinç Türkmen
Gültekin Tüte
Turhan Tûzemen

.

•
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193
34
193
38
193
* 38
193
36
193
39
193
34
193
38
193
39
193
36
193
38
193
35
193
37
193
40
193
36
193
38
193
39
193
39
193
35
193
39
193
39^
193
35
193
37
193
39
193
36
193
38
193
34
193
36
193
35
193
38
193
37
193
35
193
36
193
38
193
38
193
40
193
35
193
35
193
36
193
'37
193
38
193
40
193
36
193
37
193
38
193
36
İ93
37
193
35
193
34
193
38
193
37
193
40
193
3
193
34
193
36
193
37
193
39
193
40
193
39
193
37
193 ' 37
193
39
193
36
193
39
193
37
193
34
193
38
193
37
193
37

Aydoğan Uğur
Nadir Uğur
Nail Ulusman
Faik Ulusoy
Sabri Ulusoy
Ragıp Us
Abdûlhalira User
Ahmet Uslu
■
Cemal Uygun
.
Sabri Üğe
Fuat Ümit
'
Kadriye Ünal
•
Muammer Ünel
.
Vüksel Ünsel
■
Burhanettin Üre
.
Neclâ Üstel
Mehmet Vanlı
Şerafettin Veli
Melâhat Yalgın
Sabahattin Yalınpala
.
Tevfik Yaman ’
Ali Yardımoğlu
.
Mehmet Yavaş
Sûeda Yeğ
.
Pehlâne Yersel
Mehmet Yıldınm'
Ferihan Yoğurtçuoğlu
Engin Yolageldi
Kâmuran Yolageldi
Fıtrat Yurderi
Hadiye Yuvakuran
Fikret Yûceeren
Vehbi Yüksel
Mazhar Zorlu

.

2 5 2 5 sa ılı soyadı kanununun ta t
b ik a tı
252â sayılı kanun uyarınca soyadla
rını küllanmıyanlar h.
İk in ci k an aat notu devresinin sona
erm esi dolayısiyle verilecek tatil
İkinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme
tatili h.
İk in ci M aarif Şûrası
İkinci Maar f Şûrası h.
İk in ci -m ıf öğretm en in in k itabı
‘ Birinci sınıf Öğretmeninin kitabı» ve
«ikinci sınıf öğretmeninin kitabı» adlı
eserler h.
•

193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
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•S
38
35
34
40
38
38
34
37
38
37
37
34
39
37
39
38
38
37
35
35
35
37
35
37
34
35
39
36
34
37
37
37
38
40

129

14

139

206

116

215

143

îk isat F akü ltesi lisans Öğretim ve
im tih an lar talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisans, öğretim ve imtihanlar talimat
namesi h.

196

53

İlân lar
Bilecik Valiliğinde 1932 malî yılından
mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenleri h.

195

51

189

23

Burdur Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı olan öğretmenler h.
Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933, 1934
yıllannda mesken bedeli alacağı bulu
nan ilk okul öğretmenleri h.
Gaziantep Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

194
205

48
114

cd
c/D
Hatay Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı bulunan ilk okul öğretmenleri h.
İçel Valiliğinden mesken bedeli alacağı
olan öğretmenler h
İlk Öğretim gazetesinin dağıtma işi h.
İlk Öğretim gazetesinin dağıtma işinde
abonelerle Neşriyat Müdürlüğü arasın
da lüzumsuz muhaberelere sebebolan
hususlar h,
’
İmlâ kılavuzunun düzeltme ve ekleme
leri h.
İmtihan kâğıtlarının satış fiyatı h.
Okul defterleri h.
829 sıra numaralı iaraiın gereğinin
yerine getirilmesi h
Talebeden toplanan tarih ve coğrafya
kitaplarının saihplerine iadesi h.

■u

CO

187

i

207

201

121
69

198

51

201

187

58
69
4

187

4

191

30

201

İlâ n la rın Basın B irliğ i yasıtasiyle
n esretlirilm esi
Resmî daire ve mûesseselere ait ilân
ların 1 haziran 1943 tarihinden iti
baren Türk Basın Birliği vasıtasiyle
neşrettirilmesi h.

22:

163

İlk oku l coğrafya kitaplar* m üsa
b ak ası
İlk okul coğrafya kitapları müsabakası
sonucu h.

■m

172

212
212

135
135
135
135
134
134
135
135
135
134
135
135
135
134
135
134
134
135
135
135
134
134
135
135
134
135
13i
135
135
135
135
135
134
135
135

İlk oku l ö ğretm en leri içtim ai yar
dım ve yapı san d ıkları ana statü 
le rin i h azırlam ak üzere seçilecek
m üm essil nam zetleri (S o yad ların a
göre a lfa b e tik )
Emine Aksungur
Feride Aktay
Zehra Aktüze
Mebruke Alaçam
Kıymet Altındirek
Muammer Altındirek
.
Zehra Andaç
Fikret Arol
Fatma Anman
Mecide Anman
Naciye Anman
Müzeyyen Armay
Kemal Atatuğ
Memiş Aydın
Nuriye Aytepe
Nimet Barlas
Ferit Oğuz Bayır
Muazzez Baysan
Nimet Berker
Fer İha Berksoy
Beria Bilgen
Nahide Bor
Fahri Bozkurt
Sıdıka Cebeci
Türkân Çayavi
Müyesser Çakmakçı
Naciye Çınar
Leman Demirel
Sabaha Dengiz
Hürmüz Diçman
Saha Dinç
Müzeyyen Doğu
Mehveş Dolay
Şefika Egeli
Semiha Emil

.
‘

.

.
‘

212
212
212

212
212
212

212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

212

212
212
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Naciye Erguvanlı
Ferruh Erkay
Nimet Erkut
İhsan Eröncel
Münire Ersin
Lâyıka Esen
Nizamettin Esin
Baise Gökçe
Kasım Gökmen
Kutsiye Göksan
•
Şükriye Göksan
Ruhat Gürel
Rukiye Gürel
Hikmet Gûrkanak
’
Şahver Gürol
Muallâ Gürsan
M. Rahmi Gürtuna
■
,'
Atiye Gürün
Leman Güvendiren
Şükran Hayrak
Recai Işıkdağ
Şerife İmer
*
Nesibe İncel
Memduha trdel
Hatice Kalyoncu '
Bayram Karatan
Hamdi Keskin
Hadiye Kor
Muazzez D. Korkut
.
Mefkûre Korucuoğîu
Habibe Kurdaş
Mekânm Küral
.
Mithat Mengü
.
Nafıa Odyak
Mühibbe Oğur
Salime Olcay
Macide Olmaç
Sacide Orkun
Fadıla Öktü
İsmet Önder
Advlye Ötken
Münire Özek
Firdevs Özger
Şükriye Özkaya
‘
Aliye Öztunç
Zehra Özveren
.
Fevzi Polat
Adile Ronaoğlu
Nezihe Sakar
Meliha Savaşçın
Mehpare Savcı
Muazzez Sinanoğlu
Faika Soyer
Saniye Sönmez
,•
Cevahir Sungur
Sadık Tara!
Sevim Timlioğlu .
Leman Tokgözlû
Faika Turgut
Beytiye Türker
*
Nüveyre Uyguç
Bahriye Ünsal
Bedriye Ünsel
Müyesser Üzûmeri
Suphi Volkan
Nafıa Yayman
Şerife V'iğit
İPehime Yüce
iAediha Zeren
■
Rasira Zeren
■

4C/5

212
135
212
135
212
135
212İ35
212 - 135
2İ2
134
212
134
212
135
212
134
212
134
212
134
212
135
212
İ35
• 212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
134
212
134
214
134
212
134
212
135
212
135
135
212
135
212
134
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
135
212
134
212
135
212
T35
212
134
212
135
212
135
212
134
212
135
212
135
212
134
212
134
212
135
212
134
212
134
212
135
212
135
212
134
212
134
212
134
212
212
135
135
212
212
135
212
135
212
135
212
135
212
134
212
135
212
135
212
135
212
135
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Îîk oku l öğretm enleri sağ-ık ve iç
tim ai yardım sandığı statüsü
4357 sayılı kanuna göre kurulacak ük
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı ana statüsü h,
îlk okul öğretm en leri sağlık ve iç
tim ai yardım sandığı statüsünün
tatbik şekil
Yardım sandığı statüsünün tatbiki h.
İlk okul öğretm enleri sağlık ve iç ti
m ai yardım sandığı umum i heyet
m üm essilleri in tih abı
îlk okul öğretmenleri sağlık ve İçti
mai yardım ve yapı sandıkları umumi
heyet mümessillerinin seçilmesi h.
İlk oku l öğretm enleri yapı sandığı
ana statüsü
tik okul öğretmenleri yapı sandığı
' ana statüsü h.
.
îlk oku l öğretm enİei’i yapı sandığı
posta adresi
.
İlk okul öğretmenleri yapı sandığı
posta adresi h.
îlk oku l öğretm enleri yapı sandı
ğına ait m uam eleler
Yapı sandığı muameleleri h.

îlk oku llarda dil bilgisi öğretim i
İlk okullarla orta okul ve liselerde
ve bu derecelerdeki meslek okullârında dil bilgisi öğretimi h.

223

232

212

223

232

233

ı67

199

134

169

199

203

22'

192

189

I

Ol

îlk öğretim dergisi
İlk Öğretim gazetesi aboneleriyle Neş
riyat Müdürlüğü arasında sürekli mek
tuplaşmalara sebebolan noktalar h.

213

138

tik Öğretim gazetesi aboneleriyle Neş
riyat Müdürlüğü arasında sürekli mek
tuplaşmalara sebebolan noktalar ,h.

214

142

ilk Öğretim gazetesinin dağıtma işi h.

201

69

İlk Öğretim gazetesinin dağıtma işin
de abonelerle Neşriyat Müdürlüğü
arasında lüzumsuz Muhaberelere sebe
bolan hususlar h. '
İlk ve orta oku l dîpîom alarm ın
sah ip lerin e iadesi
Her hangi bir okuldan mezun olan
talebeye ilk ve orta şehadetnamelerinin iadesi h,

iC/2

234

207

2ı0

129

220

155

205

111

İm tih an k â ğ ıtia n n m in celenm esin 
de göz önünde
bulundurulacak
n o k talar
Devlet olgunluk ve devlet orta okul
imtihan kâğıtlarının
incelenmesinde
göz önünde bulundurulacak noktalar h.

225

181

İm tih an kâğıtlarm m satış fia tı
İmtihan kağıtlarının satış fiatı h.

201

69

201

67

220

193

227

İST

İ95

19

211

131

206

İ İ5

187

2

196

53

İn şaat ve tam irat işleri
Millî Müdafaa ve Nafıa İnşaatı dışında
kalan inşaat h.

187

2

İstan b u l Akşam T erzilik O kulu
m üfred at program ı
İstanbul Akşam Terzilik Okulu müf
redat programı ile ders dağıtma cet
veli h.
■

213

İstan b u l E rk ek Terz lik Okulu adı
nın d eğiştirilm esi
’
İstanbul Erkek Terzilik Okuluna hurdan
böyle Erkek Orta Terzilik Okulu adı
verilmesi h.

229

194

îstau b u l kız oku lları arasında tertibedilen koşular
İstanbul kız okulları arasında tertibedilen koşular h.

217

150

İstanbu l Üniversitesi Edebiyat F a 
kültesi doktora talimatnamemi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi doktora talimatnamesinin 3 üncü
maddesi h.
-

198

61

İstan b u l Ü niversitesi H ukuk FahüU
tcsi «D evletler H ukuku T ü rk Ens
titüsü talim atnam esi»
«Devletler Hukuku Türk Enstitüsü» ne
ait talimatname h.

236

219

1943- 1944
devresi h.

İlk oku l öğretm en leri yapı sandı
ğınca y ap tırılacak evlerin pîânlariyle avan p ro jelerin e ait m üsaba
ka şartnam esi
îlk okul öğretmenlari yapı sandığınca
yaptırılacak evlerin plânîariyle avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi

C/3

oo

198

233

61

203

tm lâ kılavuzunun düzeltm e ve e k 
lem eleri
İmlâ kılavuzunun düzeltme ve ekleme
leri h.

201

68

İm tih an
1942 - 1943 ders yılı haziran imtihan
devresi h .

220

155

ders yıh

başı

imtihan

Devlet orta okul imtihamaa tâbi bu
lunan kız enstitüleri talebesi h.
Devlet orta okul ve lise
bitirme
imtihanlarında bütünlemeye kalan tale
belerin imtîhanlan h.
İm tih an kâğıtiHrinın dikkatle
hafazası
İmtihan- kâğıtları h.

m u

îm tih an talim atnam eleri
İmtihan Talimatnamesinin 83 üncü
maddesinin tadili h.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Tababeti Okulu öğretim ve imti’ hanlar talimatnamesi h.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
imtihan talimatnamesinin bazı madde
lerinin tadili h.
Kız Enstitüleri sınıf geçme ve bitirme
imtihanları talimatnamesinin bir sınıf
ta iki yıl muvaffak olamıyaalara dair
39 uncu maddesi h.
.
Siyasal Bilgiler Okulu kış sömestr
imtihanı h.
Tıp Fakültesi imtihan talimatnamesinin
birinci, üçüncü ve dokuzuncu madde
leri hakkında
Ticaret okulları imtihan talimatna
mesi h,
'
Ticaret orta okuilariyle liseleri imti
han ialiraatnamesinin 40 mcı maddesi h.

10
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İstanbul üniversitesi Hukuk F ak ü l
tesi doktora talim atn aın eîin e bir
fık ra ekfenntesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
doktora talimatnamesine bir fıkra
eklenmesi h.
İstanbu l Üniversitesi İk tisat F a k ü l
tesi lisans öğretim ve im tih an lar
talim atnam esi
.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisans, öğ'^etim ve İmtihanlar talimat
namesi h.
İstanbul Üniversitesi T ip Fakü ltesi
Diş Tab ab eti O ku la öğretim ve im*
tihan taiiniatnam esi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Tababeti Okulu öğretim ve imti
hanlar talimatnamesi h.
İstanbu l Ü niversitesi T ıp F ak ü h esi
im tihan talim atnam esi
Tıp Fakültesi imtihan •talimatnamesi
nin birinci, üçüncü ve dokuzuncu
maddeleri h.
İstanbu l Ünivers-tesl T ıp Fakü ltesi
im tihan
talim atn am esin in
bazı
m addelerinin tad ili
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
imtihan talimatnamesinin bazı madde
lerinin tadili h.
İst bu! Ü niversitesi Y abancı D iller
okulu talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi Yabancı Dliîer
Okulu talimatnamesinin bazı maddele
rinin değiştirilmesi h.
İstih lâk in tanzim ve teşkilâtlan d ı
rılm ası
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandınlması h.
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandırıl
ması h.
İstihlâkin tanzimi ve te"^ ilâtlandınl»
ması işlerine dair Ticaret Vekâletin
den alınan taralra h.
K riz , P arau k p m ar k öy en stitü leri
nin vaziyet p îânlariyle avan p ro je 
lerin e ait m üsabaka şartnam esi
3803 sayılı kanuna tevfikan .Ereğli
civarında İvriz, Yıldızeli civarında
Pamukpınar adlariyle açılan köy ens
titülerinin vaziyet
plânlariyie avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi h
İzci oym aklarının am elî v« nazari
çalışm aları
Lci Oymaklarının amelî ve nazari
çalışmaları h.
İzm r Bölge Sansıî O kulu
•
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Pa=a
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Eıkek Sanat
Okulu) adı verildiği h.
İzm ir V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan öğretm enler
İzmir Valiliğinde 1932 ve 1939 yılları
mesken bedellerinden alacaklı bulunan
öğretmenler h.

2 ^0 ^
I

196

229

206 i

227

224

187

53

[93

115

187

173

189

22

212

133

200

65

226

205

218

214

185

K âğıt tasarrufu
Kâğıt tasarrufu h.

197

95

K aaaviçe ve k u rşu n lar
Paketlerin kanaviçe ve kurşunları h.

203

105

K an u n lar
Beden Terbiyesi Umura Müdûriüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun
Î942 malî yılı Muvazene! umumiye
kanununa bağlı (A) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun
1943 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı «A» işaretîî cetvelin
Maarif Vekâlet! kısmında değişiklik
yapıîmasrhakkındâ kanun
Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair oîan 3656 ve 3888
sayılı kanunların
Maarif Vekilliği
kısmında değişiklik yapılması 3694,
37i 1 ; 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hakkın»
da karun
.
4Î22 ve 4304 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun.
Harcırah kararnamesi ve müzeyyeiâfmın tadiii hakkındaki 1846 sayıîı ka
nuna bağiı cetvei İle 3135 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması hakkında
kanun
Hususi idarelerden maaş alan ilk okul
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
retmenler için teşkii edilecek sağlık
ve içtimai yardım sandığiyîe yapı san
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına
dair kanun
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları
teşkilâtı yapılmasına ve 317 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair karnin
Köy okullan ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izah namesi h. •
Maaş kanununa ek kanun
Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkmdaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun
Mesleki ve teknik okullar açılması ve
mevcutlarının büyütülmesi hakkmdaki
4304 sayılı kanuna ek kanun
Seferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle
icra takiplerinde yapılacak muameleler
hakkında kanun.
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
K aybolan b an k ın o tîar
Kaybolan Bankınotîar h.

151

K ayıt ve kabu l işleri
B t yaş büyük bir yaş küçük talebe
lerin hususi Türk okullanna da alına
bileceğine dair
Meslek okullarına kaydedilen ve ayrı
lan talebe sayısı h.
Talebe kayıt ve kabul işleri h.
Yaşı küçük olan talebele.in kayıtlan h.

141

K ır k oşu ların a zayıf laleben in g ir 
m em esi.
Okul spor yurtları çalışmalarina dâhil
kır koşularına bünyece zayıf talebele
rin iştirak etmemeleri h.

ili

207

121

219

153

236

217

208

123

235

215

229

K ırtasiy e satış nisp etinin a rtırılm ası
Kırtasiye satış nispeti h.
•
Kırtasiye satış nispetinin artırıldığı h.
Kırtasiye satış nispetinin çoğaltıldığı h.
Kırtasiye satış nispetinin % 60 nispe
tine çıkarıldığı h=

194
214
225

47
139
181

202

7?

K ız en stitü leri dil bilgisi dersi
Dil bilgisi dersi h.

215

144

K ız en stitü leri m ü fred at progra*
nrı:nîn tatb ik sekli
Kız enstitüleri yeni müfredat progra
mı ve tatbikatı h.

191

27

Kîz en stitü leri s ın ıf geçm e ve b i 11
tirm e im tih an ları talim atnam esi
Kız enstitüieri sınıf geçme ve bitirme
imtihanları talimatnamesinin bir sınıfta 1
1
iki yı! muvaffak oiamıyaalara dair 39
uncu maddesi h.
İ95
K îz en stitü leri talebesi tarafın d an
yapılan re sim le rle açıla ca k sergi
Talebe tarafından yapılan resimlerin
Ankara'da açılacak sergide teşhiri h.

215

143

K îz en stitü lerin in sene sonu ser
g ileri
Kız enstitülerinin sene sonu sergileri h

225

181

225

18i

210

129

Şubesi ders tevzi cetveli
Kız Meslek Öğretmen Okulunun ihti
sas şubeleri ve ders dağıtma cetveli h.

204

107

K ız M eslek Ö ğretm en O kuluna g i
ren taleh eııîii im tih an evrakı ve
işlerin in M eslek Ö ğretm en O ku luna
gön d erilm esi
•
Kız Meslek Öğretmen Okuluna giren
talebenin imtihan evrak ve işleri b.

225

171

193
1 K ız en stitü lerin in
1 Vakit cetveli h.

118

49

vakit cetvelleri
.

K îz enstitüsü talebesind en devlet
orta oku l im tih an ın a g irecek ler
Devlet orta okul imtihanına tâbi bu
lunan kız enstitüleri talebesi h.

1 Kız M eslek Ö ğretm en O ku lu İh tisas
235

213

203
2Ö9

79
127

206

115

236

217

204

107

235
216

204
22
204
189

2İ9

K ız o k u lla rı arasında terîib ed ü ecek a tletizm -m ü sab ak aları
Kîz okullan arasında müsabakalar ter1 tibi h.

1 K ız okullars arasınd a lerîib ed iîecek
koşu lar
İstanbul Kız okullan arasında iertibedilen
koşular h.
.
145
•
Kız T e k n ik •okulları için yerli m al
lard an a lın acak tem rin m alzem esi
Yerli mallardan alınacak malzeme h.
110
K ız te k n ik o k u lla rı ö i re îm en lerin in
yem
ek ve y atacak yer du rum lar!
187
Öğretmenlerin yemek ve yatacak yer
110
durumları h.
23
1 K ız T e k n ik
o k u lla rı taleb esin in
1 tem rin ih tiy acı
Kız teknik okuliannda talebenin gerekli bez, basma vesaire temrin ihti
yacı h.
154

!

209

128

217

150.

200

65

205

112

216

■

19i

29

ii

M E V Z U U

K ız tek n ik o k u lla rın ı ilgilendiren
tam im ler
• "
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarını ilgilendiren
tamimlerden b&zılan h.
K ız teknik o ku llarm m tem rin lîk
pam uklu dokum a ihtiyacı
Terarinlik pamuklu dokuma ihtiyacı h.
K ız tek n ik öğretim o k u lla rı re 
sim öğretm en lerin in h a fta h k ders
saatleri
Resim dersi öğretmenlerinin haftalık
ders saati h.
K ız tek n ik öğretim o ku lların a ait
eşyam n tesellüm ü
Kız teknik öğretim okuîlan eşyaları»
mn tesellümü h.
K ız tek n ik öğretim oku lların d a
am eli d ersler için
k u llam i.ıcak
tem rin m alzem esi
Amelî dersler için lüzumu olan ttmrinlik malzeme h.
K ız tek n ik öğretim
okülîarsnm
m alzem e sipariş verm e şekilleri
Okullann malzeme siparişleri h.

Köy k ad m ları gezici k u rsların a
verilen n u m aralar
Köy kadınlan gezici kurslarına verilen
numaralar h.
194

206

191

47

116

29

233

Köy kadınlara gezici k u rsların ın
ih t y açları
Köy kadınları gezici kurslarının ihtiyaçlan h.
Köy kadınlan gezici kurslannın ihti13’
I -yaçian h.

203

K itap sip arişleri
Kitap siparişleri karşıbğmm para ola
rak gönderilmesi h.

208

126

K om u tan lığ ın P sik o lo jisi
«Komutanlığın Psikolojisi» adlı eserh.

197

95

k o o p e ra tif kuru lm ıyan o ku llar
Okul kooperatifleri kurulm.ıyan okul
lar h.
K öy ebeleri ve köy sağhk m em ur
la rı teşkilâtı yapılm asına v e 3 0 İ 7
num aralı Sıh hat ve İçtim ai Muave
net V ekâleti teşkilât ve m em urin
kanu nu n un hazı m addelerinin de
ğ iştirilm esin e d air kanım
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
• maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
Köy enstitü lerind en avrılan talebe
Köy enstitülerinde okuyan talebeler h.
Köy en stitü lerin e öğretm en y etiş
tirm e kursu
Hasanoğlan Köy Enstitüsünde köy
enstitüienne öğretmen yetiştirme kurs
ları açılması h.
K öy en stitü le rin 'n vaziyet plânla*
riyJe avan p ro je le rin e ait m üsabaka
şartnam esi
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli
civarında İvriz, Yıldızeli civarında
Pamukpmar adlarîyle açılan köy ens
titülerinin vaziyet plânlariyle avan
projelerine ait müsabaka* şartnamesi
Köy enstitüsü m ezunlarinm ça lış
ma tarzları, cezalandırılm a ve m ü
k â fa tla n d ırılm a şek illeti
Köy enstitüsü Öğretmen Okulu mezunlariyle İlk Öğretim Müfettişleri h.

209

Köy k ad ın ları gezici k u rslarım bîliren fere verilecek vesikalar .
Köy kadınları gezici kursunu bitiren
lere verilecek belge h.
Köy kad m ıarı gezici k u rsların m
çalışına p ro g ram lan
Köy kadınlan gezici kurslarının çalışma
programı h.

0

213

Köy k a d ın la n gezici k u rsların d ak i
dem irbaş eşyam a kaydı
Köy kadınlan gezici kurslarındaki de
mirbaş eşyanın kaydı h.

128

Köy o k u lla rı ve en stitü leri teşkilât
k an u n a
Köy okulları ve enstitüleri teşkilât
kanunu ile izahnaraesi h.
Köy o k u lları ve en stitü leri teşkilât
kanunu izahnam esinde yapılan de
ğ işik lik ler ve düzeltm eler
Tebliğler Dergisinin 203 üncü sayı
sında yayınlanan köy okulian ve enstiiûleri teşkilât kanunu nizamnamesinde
yapılan değişiklikler ve düzelmeler h
Köy o k u lların a tahsis ed ilecek h a
zine arazisinin teshilinde tapu m e
m uru bulundurulm ası
Köy okullarına tahsis edilecek hazine
malı arazinin tesbitinde • tapudan bir
memur bulundurulması h.

235 I 213
ÎİO

195

226

129

49

185

.K ö y o k u llarm ı te ftiş edecek îlk
ö ğreiim
m ü fettişlerin in çalışm a
tarzı
Köy enstitüsü öğretmen okulu mezunlariyle îlk öğretim müfettişleri b.
Koy öğretm en leri gağlık ve içtim ai
yardım sandığı nizam nam esi
Köy öğretmenleri sağhk ve içtimai
yardım sandığı nizâmnâmesi
Köy öğretm en leri sağlık ve içtim ai
yardım
sandığı nizam nam esinin
ta tb ik î
.
Köy öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı nizamnamesini tatbiki hK öylerde çalışan öğretm en okulu
mezunu
öğretm en lerin şehirlere
n akli
,
Köy Enstitüsü öğretmen okulu rrezunlariyle İlk öğretim müfettişleri h.

l ise b itirm e im t hanında
meye kalan talebe
2İ6

146

232

200

Devlet orta okul ve lise bitirme imtihanlannda bütünlemeye kalan talebe
lerin imîihanian h.

233

203

!03

105

220

155

Lise coğrafya k itap ları
Orta okul ve liselerle meslek okulla
rında bu yıl okutulacak coğrafya ki
tapları h.

189

21

Lise coğrafya k i'ap larr m üsabakası
Lise coğrafya kitapları müsabakası h.

222

166

Lise klâsik şube ûçüacü sınıf müfre
dat programlan h.

İ97

57

Lise lil üncü s ın ıf tarih kitabında
yapılacak düzeltm eler
Liselerin üçüncü sınıflarında okutul
makta olan Yeni ve Yakın Çağlar ta
rihinde yapılacak düzeltmeler h.

194

48

Lise ve orta okullarda b ir sene sı
n ıfta kalıp ik in ci sene bü tünle
meye kalan talebenin ask erî duru*
mu
Lise ve orta okullarda bir sene sınıf
geçmiyen ve ikinci sene bûtüniemcye
kalan talebenin askerlik durumu h.

211

132

îlk okullarla orta okul ve liselerde
ve bu derecelerdeki meslek okulların
da dil bilgisi öğretimi h.

Î92

31

L iselere a lın acak parasız yatılı ta 
leb e
■
Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
orta okullara alınacak parasız yatılı
talebe h.

234

205

L iseleri b itird ik leri
oku llard a im tihana
lom aları
Liseleri bitirdikleri
okullarda imtihana
raalan h.

533

203

M aarif Cemiyeti eşya piyangosu
Türk Maarif Cemiyeti’nin eşy» piyan
gosu h.
'

194

48

M aarif istatistik leri
Bu, yılın Maarif istatistikleri h.

195

50

M aarif m üd ü rlerinin hazırîıyacakları y ıllık raporlar
Maarif raûdût lüklerince verilecek yıllık
raporlar h.

198

61

L ise k lâsik şube l î l üncü
m ü fred at program ları
187

194

47

206

Î15

203

212

232

23i

222

2

232

79

136

199

200

163

188

200

L
Larousse M edicai Îllu sîre
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

b ü tü n le

201

68

sın ıf

Liselerd e dil bilgisi öğretim i

okuldan başka
g iren lerin dip
okullardan gayn
girenlerin diplo-

Lüzumsuz k ağıt ve k arton lar
K / 364 sayılı kararın meriyete
ması h.

kon

M

İ2

»i#»!
S
tZ)
M em ur ve öğretm enlerin askerlik
vukuatının S e fe rb e rlik Mü<lürlü>
ğüne bild irilm esi
Memur ve öğretmenlerimizin askerlik
vukuatı h.

M aarîf Şûrası
İkinci Maarif Şûrası h.
M aarif Y ıllığı için kö>
nin h azırb id an

en stitü leri“

Maarif Yıllığı h.

234

M aarif Y ıllığı için valiliklerin
zırlıkları

h a

Maarif Yıllığı h.

234

M aarife bağlı d oktorların
ve salâhiyetleri

212

212

207

121

Maaş fark ın d an alacağı olan ö ğret
m enler
Eskişehir Valiliğinden maaş farkı ala
cağı bulunan öğretmenler h.

225

184

209

127

Maaş kanununa ek kanun
Maaş kanunlarına ek kanun
Mal bilgisi dersi lâboralu varları
Mal bilgisi derslerini ilgilendiren nu
muneler için tesis edilecek lâboratuvar h.
-

191

28

222

165

'

Malî yıl başı tadadı h.
Manisa V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan öğretm en ler
Manisa Valiliğinden mesken bedeli
alacağı bulunan öğretmenler h.

217

150

191

29

Matbu evrakta yapılacak tasarru f
Basılı evrakın kullanılması h.
Mayi
m ahrukat
tahdit ve tesbiti

m ik tarlârın ın
194

Benzin tahdidi h.
Mayi
iptali

m ahrukat

202

vazife

Maarif teşkilâtından maaş veya ücret
alan doktorların vazife ve salâhiyet
leri h.

Malî yıl başı sayım ı

‘? ?emurin, m üstahdem in, m ütekait,
m alûl, yelim ve. dullara pam uklu
m ensucat tevziine dair talim atnam e
Memurlara dağıtılacak pamuklu men
sucat dağıtımı h.

47

m üsaadelerinin

Benzin müsaadelerinin 9 / IX / 1941
tarihinden 1 /X/ 1942 tarihine kadar
iptal edildiği h.
'

198

61

M ecburi devam m üddetini doldur
ma kaydından m u af tutulan yük
sek okul talebeleri
Talim ve manevra İçin askere alınmış
fakülte ve yüksek okullar talebesi h.

212

133

M ecburi hizm ete tâbi talebeden
okulu terk eden veya oku ldan çık ardanlara yapılacak m uam ele
Mecburi hizmet mükellefiyetine tâbi’
talebeden okulu terk eden ve okuldan
çıkanlanlar hakkında yapılacak mua
mele h.
•

222

166

M eslek okulu talebeleri
Sımfta kalan meslek okulları talebesi h.

189

22

M eslek o ku lları coğ rafy a k itap ları
Orta okul ve liselerle meslek okulla
rında bu yıl okutulacak coğrafya ki
tapları h.

189

21

M eslek o k u lları m ezunlarına verile
cek vesikalar
Talebe ve mezunlara verilecek vesikaîar h.

196

56

M eslek okuU aruıa b ir sene içind e
kaydedilen ve ayrılan talebe sayısı
Meslek okullarına kaydedilen ve ayn‘ lan talebe sayısı h.

227

187

M esleki ve T e k n ik O k u llar açılm ası
ve m ev cu tlan n ın büyütülm esi hakk ın d ak i 4 3 0 4 sayılı k anu na ek kanun
Mesleki ve teknik okullar açılması ve
mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki
4304 sayılı kanuna ek kanun

236-

217

M eslekî ve T e k n ik Ö ğretim M üste
şarlığ ın a bağlı o k u lla rın s ın ıf g eç
m e ve diplom a d e fte rle ri
. 156 sayılı Tebliğler Dergisinde yayın
lanan 757 sıra numaralı tamimin 8 inci
maddesinin değiştirildiği h. '

225

182

M eslekî ve tek n ik öğretim o k u lla 
rın ı ilgilend iren y azıları ihtiva eden
gazeteler .
•
[ . Meslekî ve teknik öğretim okullarını
ilgilendiren yazılar h.
.
^

216

145

209

128

M illî M üdafaa V ek âleti hesabına
bölge sanat o k u lların a alın acak
talebe
"
* Bölge Sanat Okullarına M. M. Vekâleti
23 ’
ve Askerî Fabrikalar hesabına alınacak
talebe h.

189

23

M îllî M üdafaa V ek illiğ i hesabına
E rk e k sanat oku llarm d a okuyan ta 
leb e
•Erkek sanat Okullannda M. M V. ve
Askerî Fabrikalar hesabına, okuyan
talebe h.
•

216

145

M ithat Paşa E rk e k Sanat O kulu
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstiıûsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Erkek Sanat
Okulu) adı verildiği hakkında.

218

151

M ithat Paşa K ız Enstitüsü
Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna da (Mithat Paşa Erkek Sanat
Okulu) adı verildiği h.

218

151

M onitörlerin çalışm a rap o rları
Antrenör, monitör eğitmenlerin çalış
ma raporları h.
.

233

203

M uadeletler
Yeni Kolej’in muadeleti h.

193

33

160

77

202

74

M em u rların te rfi isleri
Askerde bulunan memur ve öğretmen
lerimizin terfileri h.

189

23

1938 yılında Çanakkale Valiliğinden
mesken bedeli alacağı olan ilk okul
öğretmenleri h.
1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar ka
zası Mollaveys öğretmeni olup, hali
hazırda nerede olduğu malûm bulunmıyan Rıza Tolongüç’fln mesken be
deli alacağı^ h.
‘

195

202

199

. Bolu Valiliğinden 1932 yılında mes
ken bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenlerine

214

Burdur Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler
‘
.

189

51

78

64

194

43

Çanakkale Valiliğinden 1932 yılı mes
ken bedeli alacağı olan öğretmenler h.

217

150

Gaziantep Valiliğinden mesken bedeli
alacağı olan öğretmenler h.

205

114

Hatay Valiliğinden mesken bedeli ala
cağı olan ilk okul öğretmenleri h.

187

4

İçel Valiliğinden mesken bedeli alacağı
• olan öğretmenler-h.

207

121

İzmir Valiliğinden 1932 ve 1939 yılları
mesken bedellerinden alacaklı bulunan
öğretmenler h.

Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun

Siirt Valiliğinde 1932 yılında çalışmış
olan öğretmenlerin alacakları olan
mesken bedeli h.

214

217

210

M atem atik öğretim i
Matematik öğretimi h.

141

Çanakkale Valiliğinde 1932,1933,1934
yıllarında mesken bedeli alacağı bulu
nan ilk okul öğretmenleri h.

Manisa Valiliğinden mesken bedeli
alacağı bulunan öğretmenler h.

115

150

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle
belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı
kanuna tâbi müessese ve teşekküller
den aylık alanlara parasız verilecek
girinî eşyasının temin ve tevzi sure
tine dair talimatname.

Memur ve m üstahdem lere verilecek
fevkalâde zam h akkın d aki 4 1 7 8
sayılı kanuna ek kanun

206

217

M em urlara parasız verilecek giyim
eşyasm m tem in ve tevziine ait talîm atnam e

Mcf^^ken bedelinden alacağı olan
öğretm en ler
Bilecik Valiliğinde 1932 mali yılından
mesken bedeli'alacağı bulunan ilk okul
öğretmenleri h.
'

- to

. ^V
m
in

Siirt Valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli ve yol parasından alacağı bu
lunan ilk okul öğretmenleri h.
•
220

M E V Z U U

141

150

129

13

ME V Z ü ü

Mu§ V a liliğ in e 15/IV/1943 tarihîn"
den sonra yazılan yazılar
Muş valiliğine 15/IV/1943 ien sonra
yazılan yazılar h.
M uvazzaflık Iıîzm etini yapm ıyanla*
n n asil m em ur tâyin edilm em eleri
Muvazzaflık hizmetini yapmıyanlann
asaleten memur tâyin edilmemeleri h.
M üf redat program ları
Erkek meslek öğretmen okulu maran
gozluk şubesinde tatbik edilecek mate'matik grogramı h.
•
Erkek terzilik okulunun
müfredat
programı ile ders dağıtma cetveli h.
İstanbul Akşam Terzilik Okulu müf
redat programı ile ders dağıtma
cetveli h.

’t -f u.

189

204

21,2

213

183

23

108
133

137

Kız enstitüleri yeni müfredat programı
ve tatbikatı h.
■

191

27

Lise klâsik şube üçüncü
dat programları h.

197

57

sınıf müfre

Orta okul tarih müfredatı.
Ticaret liseleri ile orta ticaret okulları
yeni müfredat programı ve ders dağıt
ma cetveli h.
M üzakere saatleri
Müzakere saat ve ücretleri h.
M üzakere ücretleri
Müzakere saat ve ücretleri h.

205

112

209

127

195

51

195

51

N

Nakil doiayısiyle yabancı dil der&i
değişüren taleb en in yoklam ası
Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren talebe h.
Nakil ilm ü h ab erlerin e yapıştırıla"
cak fo to ğ ra fla r
Diploma, nakil ilmühaberi ve sair
belgelere yapıştırılacak fotoğraflar h.

224

179

232

199

222

163

Köy öğretmenle! i sağlık ve içtimai
yardım-sandığı nizamnamesinin tat
biki h,

227

188

Î93

33

188

209

128

O kul spor bayram ı günleri
Okul spor bayramı h. •

227

188

227

160

187

197

60

O kul tabelâları
Okul tabelâları h.

206

115

O kulla
ilişik lerin i
k esm edikleri
halde d u ru m îan ııı öğren m ek istiyen talebelere verilecek belgeler
Okulla ilişiklerini kesmedikleri halde
durumlarının
bildirilmesini istiyen
talebeler h.
O k u llard ak i
şekli
Okullardaki
tarzı h

212

133

dolapların ^kullanma
dolapların

kullanılma

O ku lların m alzem e sip arişlerin in
veriliş şekli
Okulların malzeme siparişleri h.
.O ku lların öğretm en ve m üdürlerin
ik am etin e tah sis edilen k ıs ım la rı
n ın k ira m ukavelesine bağlanm ası
Okul binalarında ikamet edecek müdür
ve öğretmenler h.

O kulu terk eden veya okuldan
çık a rıla n m ecbu ri
hizm ete
tâbi
talebeye yap ılacak m uam ele
Mecburi hizmet mükellefiyetine tabi
talebeden okulu terk eden ve okuldan
çıkanlanlar hakkında yapılacak mua
mele h.
O lgunluk
im tih an ı
k âğ ıtların ın
in celenm esinde göz önünde bu lu n 
d urulacak n o k talar
Devlet olgunluk ve devlet orta okul
imtihan kâğıtlarının incelenmesinde
göz önünde bulundurulacak noktalar h.

On üçüncü tasarru f ve y erli m al"
1ar h aftası
On üçüncü tasarruf ve yerli mallar
haftası h. On üçüncü tasarruf ve yerli mallar
haftası h.
Orta ask erî eh liyetnam eler
Orta Askerî ehliyetnameler h.

O kul k oo p eratifleri
Okul kooperatifleri kurulmıyan okul
lar h.
.

220

O ku! spor y u rtların ın çalışm aları
OkuLspor yurtlarının yeni ders yılı
, çalışmaları hı

19 m ayıs g en çlik ve spor bay ram ı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı h.

O

O kul k itap ları
1942 - 1943 ders yılında okutulacak
kitaplar h.
-

O kul spor yurtlarında yapılacak
pist ve k ır k oşu lar:
Okul spor yurtlan ve oyun yuvaları
müsabakaları h.

O k u lların vakit cetvelleri •
Okulların vakit cetvelleri h.

N izam nam eler
Köy öğretmenleri sağlık ve içtimai
yardım sandığı nizamnamesi

Okul eşyasının m uhafazası
Ders aletlerine ihtimam edilmesi h.

O kul Sp o r Y u rtları T alim atn am esi
nin 24 ve 2 6 n cı m addelerinin ta
lebeye okunm ası
Okul Spor Yurtları Talimatnamesinin
24 ve 26 inci maddelerine aykırı ha
reket eden talebeler h.

O rta okul coğrafya kitap ları
Orta okul ve liselerle meslek okulla
rında bu .yıl okutulacak coğrafya ki
tapları h.

214

233

139

103

209

128

193

33

222

225

210

166

129

63

201

oi

189

223

172

O rta oku l tarih k itap ları m üsaba-'
kası
'
Orta okul Tarih kitapları müsabakası

205

112

O rta okul tarih k itap ları şartnam esi
Orta okül tarih kitapları müsabakası
şartnamesi

205

113

O rta okul tarih m üfred atı
Orta okul tarih müfredatı

205

112

O rta okul üçüncü sın ıf tarih m ü f
redat proğram m da yapılacak dü
zeltm e
,
Orta okul üçüncü sınıf tarih dersi
müfredatında yapılacak düzeltme h,

20?

121

O rta o k u lla r, liseler şehir ilk öğ
retm en o k u lları disiplin talim anâm esi
•
■ Disiplin Talimatnamesinin
9 uncu
maddesinin değiştirilmesi h.

236

219

O rta
oku llara
alın acak parasız
y atılı talebe
Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
orta okullara alınacak parasız yatılı
talebe h,
-

ÎUnJ-T

m

O rta
İlk
bu
dil

okullarda di! bilgisi öğretim i
okullarla orta okul ve liselerde ve
derecelerdeki meslek okullarında
bilgisi öğretimi h.

192

O rta öğret m talebe kılavuzu
«Orta Öğretim Talabe Kılavuzu» adlı
kitap h.

232

202

O rta T ica re t o k u lla rı' m üfred at
p roğram ı
Ticaret liseleri ile orta ticaret okul
ları yeni müfredat programı ve ders
dağıtma cetveli h.

209

127

O rtalam a fia l form ülün ün değiş
tirilm esi
•
•
Ayniyat Talimatnamesinin 32 nci mad
desindeki ortalama fiyatı bulmak için
gösteriden misalin, değiştir ilmesi h.

216

146

Oyun jTivalannda yapılacak pist
ve k ır k o şu la n
•
Okul Spor yurtlan ve oyun yuvalan
müsabakalan h.

227

18:

Ö ğretim işleri
.
Bölge sanat okullarında okutulan arit
metik, cebir, geometri ve trigono
metri detslerinin matematik adı altın
da tek nota tâbi tutulması h.

192

31

181

198

225

O rta okul coğrafya k itap ları m ü
sabakası
Orta okul coğrafya kitapian müsa
bakası h.

182

21

Daktilografi dersleri h.

,

Dil bilgisi dersi h.
Felsefe öğretimi h.

*

Gazi terb.iye enstitüsü tarih - coğrafya
şubesine konulan yurt bilgisi dersi h.
İlk okullarla orta okul ve liselerde
ve bu derecelerdeki meslek okulla
rında dil bilgisi h.
Kız enstitüleri yeni müfredat progra
mı ve tatbikatı h.

191

29

215

144

196

56

211

131

192

31

191

27

14
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Mal bilgisi derslerini ilgilendiren nurauneler İçin tesis edilecek lâboratuvar h.

191

28

Matematik öğretimi h.

209

128

Talebeler tarafından temini istenecek
okul ve ders levazımı h. ’
Ö ğrelim talim atnam eleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin
öğretim talimatnamesi h.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisans, öğretim ve imtihanlar talimat
namesi h
■
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Tababeti Okulu öğretim ve imti
hanlar Talimatnamesi h.
Nakil dolayısiyle . yabancı
değiştiren talebe h.

189

21

224

177

53

196

193

229

179

224

Ö ğretm enler arasın d aki
d eğişik
liklerin sefe rb e rlik m üdürlüğüne
bildirilm esi
öğretmenler arasında vukua gelen de
ğişikliklerin vaktinde bildirilmesi h.

192

129

ö ğ re lm en îe rîn h a fta lık ders saatleri
Resim dersi öğretmenlerinin haftalık
ders saati h.
C ğretm enlerîn te rfi işleri
Askerde bulunan memur ve öğretmen
lerimizin terfileri h.

Aziz Akdona
Necdet Akın
Mustafa Akpınar

194

44

Ahmet Bir

194

42

Ercan Alpagut •

194

45

İsmail Hakkı Birler

194

43

194

45

Vahit Bozat

194

43

194

42

Demir Ali Bozkurt

194

45

194

44

î. Hakkı Bozkurt

194

45

194

42

Turhan Bozkurt

. 194

44

194

42

Zekeriya Bu ut

194

44

194

41

Mehmet Buzluk

194

46

Nejat Altınel

194

44

Nejat Bûyûköztürk

194

41

Şevket Altınkaya

194

46

Ahmet Cansever

194

42

Mehmet Alver

194

46

AH Cantez

194

44

Aytekin Ardahanîı

194

42

Zekâi Cantürk

194

42

Bedri An can

194

45

Cemil Cemıloğlu

194

43

Haşan An can

194

44

Nedim Cengiz

194

43

Vedit Anğ

Î9 i

44

Mustafa Cesur

194

43

Fuat Ankal

194

44

M. Emin Ceylân

194

46

M. Rıdvan Ankan

194

45

Alâettin Coşkun

194

45

Hikmet Ann

194

46

Tank Coşkun

194

41

194

46

Turgut Culba

194

42

H. Emin Yaşar Artıran

194

45

Muammer Çağırgaa

194

41

Abdurrahman Aşkar

194

43

Haydar Çağlar

194

46

Salim Ataman

IH

46

İsmet Çağlar

194

42

Hüsnü Atay

194

-43

Hüseyin Çakır

194

43

M. Tahir Atıcılar

194

44

İbrahim Çakır

194

41

Daniş Atilla

194

44

Baori Çamlıbel

194

44

A İlhan Avgah

194

45

Abdullah Çavuşoğlu

194

46

194

. 44

Bedia Çelebioğlu

194

45

194

46

Metin Çelik

194

41

194

44

Tahsin Çelik

194

42

194

43

Zeynel Çelik

194

45

194

44

Osman Çeribaşı

194

46

194

46

Bayram Çetin

194

42

Nezihe Ayiek

194

43

Mehmet Çetin

l'-4

45

Şükrü Aytemiz

194

45

Nuri Çetin

194

45

194

45

Zeki Çetin

194

45

Mehmet Bale.r

194

43

Cemil Çetinkaya

194

43

Tayyar Balkır

194

41

Hüsnü Çetintaş

194

44

Ruhnevaz Balkız

194

45

Muzaffer Çıragöz

194

41

194

44

Nurettin Çolak

194

44

Şekip Barlas

194

43

Mesut Çulhacıoğlu

194

41

Hakkı Başgül

194

43

Mûkerrem Dağcıoğlu

194

44

Vehbi Başkurt

194

44

Mehmet Dağlıoğlu

194

45

Sedat Baştangeçti

194

45

Zekâi Dalkılıç

194

45

194

44

Bülent Daver

194

44

194

44

Can Yılmaz Daver

194

44

Ali Bayraktar

194

42

Hüseyin Deliktaş

194

44

Hüseyin Bayram

194

41

Kemal Demir

194

45

194

44

Tayyar Demir

194

41

Hüseyin Baytürk

194

46

İlhan Demiraslan

194

42

Sevinç Bektöre

194

44

İsmail DemircioğIn

194

45

194

44

Şevket Demire!

194

43

194

42

Numan Derairyol

194

42

194

41

Lûtfi Doğan

194

43

194

43

AH Dızman

194

46

194

46

Ayten Dikmen

• 194

43

194

41

Şinasi Dikmen

194

46

Mustafa Aisan

,

İsmail Alta

•

Bahir Altan
'

Turgut Altay

.
’

.

■

Vahdettin Aydın

•
:

Fatma Nurten Ayman
187

2

M. Emin Bakırcı
191

29

189

23

203

P aın u k p ın ar, İvriz K öy E n stitü leri
nin vaziyet p lânlariyie avan p ro je*
lerine ait m üsabaka şartnam esi
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli ci .
varında İvriz, Yıldızeli civarında Pamukptnar adlanyle sçıian köy enstitü
lerinin vaziyet plânlariyle avan proje
226
lerine ait müsabaka şartnamesi
Parasız yatılı h a k k ın ı kazanan ta 
lebe isoyadîarına göre a lfa b e tik )
Haşan Abur

Necati Binbaz

44

Eşref Aygın

P
P aketlerin kanaviçe ve k u rşu n la n
Paketlerin kanaviçe ve kurşunları h,

41

Namık Aydınöz

0

^

194

Fadıl Aybar
205

105

.

İzzettin Barın

Bülent Baydar

•

'

.

Halil Bayındır

-

.

Şule Baysal
185

*

Bekir Berk

*

Mustafa Berker
194

43

194

41

194
194

46
45

C/5

194

• Nevin Ayaydın
234

Ç/3

Samim Alaçam

Bülent Arkın

210

V
M
-t
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Ahmet Aksöz

Tahir Altın

Ö ğretm en oku lların a alın acak p a
rasız yatılı talebe
Öğretmen okullarına alınacak parasız
yatılı talebe h.
■ 228

ö ğ retm en yetiştirilm ek üzere lise
ve orta oku llara alın acak parasız
yatılı talebe
Öğretmen yetiştirilmek üzere lise ve
ve orta okullara alınacak parasız ya
tılı talebe h
~

ri
to

Bulut Altay

dil dersi

Ö ğretm en o k u lla rın ın m eslekî sı
n ıfların d a iki yıl kalan talebenin
husus! oku llara kabulü
Öğretmen okullarının meslekî sınıfla
rında iki yıl kalan talebenin hususi
okullara kabulü h.

o
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Sabah Naki Beşak

•

■ Lûtfi -Bilgen
Ö Lûtfi Bilgen
Nevzat Biliciler

-

.

.

’

'

'
,

. •
.

.
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Halil Dilek

194

46

Ali Rıza Güîtekin

Nebiye Düek

194

42

Ahmet Kemal Gülümser

Fuat Doğan

194

43

Niyazi Gün

194

• 41

194

Şevket Doğan

^

Z)
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194

42

H. Hüseyin Korkmazgiî

İ94

44

Necati Koşan

194

194

44

Halü Kubiiay

194

43

İrfan Oünal

194

46

Kenan Kuî

194

45

44

Sami Gündoğdu

İ94

45 j

Ahmet Kurt

194

194

46

44

Bayram Gündüz

194

43 I

M. Orhan Kanım

Abdullah Doğru

194

194

46

42

Necati Gündüz

^

194

44 I

Hatice Kuşçuoğlu

Hilmi Dokuzoğlu

194

194

44

43

Münir Güney

,

194

43 1

Necdet Kutbay

İbrahim Dönmez

194

194

44

43

A. Melâhat Güngör

194

• 46 i

Muhittin Kutlu

Mehmet Duran

194

194

42

4i

Fahri Gür

194

46 1

Tank Küçûkaîev

Yusuf Durmaz

194

194

41

46

Asaf Gürel

194

Orhan Kûtahyah

194

194

44

42

Bülent Gürel

194

42 i
i
44 1

Mediha Levendoğlu

194

194

45

42

Şinasi Gürel

194

44 I

İshâk Mengeseli

194

194

43

45

X A Cemal Gürevin

194

43 j

M. Metin Menkû

194

194

44

46

Necmi Gürkaynak

194

42 1

Aii Mîsu’-iı

194

F Saime Engin

46

194

44

Süheylâ GûvCnç

194

43 1

Saim Mûhürcûoğİu

194

42

Zihni Engin

194

44

’ Recep Hızel

194

46 1

Baki Nalbantoğlu

194

43

Mehm.et Aii Engürîö

194

43

f Sadık Honca

194

46 1

ö . Faruk Nayıp

194

46

Mustâfa Erbayan

194

42

^ Aziz îldan

194

43 I

Sait Obut

194

46

Recep Erbü

194

42

î' Mustafa İlhan

194

44 1

Ali Oflazlı

194

44

ismet Ercan

194

Z. Zûhre İikgeien

194

44 1

Lûtfi Oğuş

194

43

Emin Erdem

194

43 i1
45 ¡

İbrahim Înceoğîu

194

4î) ^

Nevzat Oğuş

194

43

Samiye Erden

194

Kemal îşbilir

194

44 1

Sacide Okay

194

42

Gülîen Erdoğan

194

42 1
42

Doğan İşeri

194

44 j

Abdülkeriffl Okuyucu

194

42

ismet Erdoğan

194

45

Arif Hikmet Kaçmaz

194

42 1

Adil Olcay

194

41

♦ 194

42

Kemal Kalender

194

43 1

Nejat Olcay

194

41

194

43

Ahmet Kalyoncu

194

44 !

Neşet Oraay

194

45

194

41

Semi ha Ayşe Kantar

194

42 i

Fikret Onat

194

44

Özkan Erer

194

42

Ahmet Kapısız

194

44 1

Y. Kenan Onat

194

46

Yılmaz Ergenekon

194

44

Mehmet Karaaslan

194

Salâhattin Oral

194

43

Lûtfullah Ergun

19t

44

Naci Karaca

194

46 n
i
g
46 1

Şükran Oral

194

45

Muammer Ergûrbûz

194

42

Saliha Karagan

194

42 1

Semih Mustafa Orbay

194

44

Nurlife Erinmez

194

41

Şaban Karataş

194

45 1

Fahri Orhan

194

41

194

41 1

Doğan Kartal

194

194

43

194

44

Mehmet Mucip Kavşut

194

« i
43 j

Nurettin Orhon

İsmail Erkan

Nurettin Oıkum

194

45

Melâûat Erkan

194

Nadir Kavurmacı

194

45 1

Nezihe Öcal

194

43

Hulûsi Erkılıç

194

Hüseyin Kaya

194

43 1

Akten ökten

194

45

Haşan Eroğlu

194

43

Necati Kaya

194

42 1

Nihai Önal

194

45

M. Emin Erol

194

43

Osman Kaya

194

41 1

M. Orhan Öncer'

194

44

194

^2 1

Hakkı Kaymaz

194

42 1

Necmettin Öncül

194

46

194

î

194

42 1

Salahattİn Öner

194

46

H. Cahit Kazan

194

44 j

Rabia Özar

194

46

îdris Özatay

194

45

Hadi Özbek

194

45

Kemal Doğan

-

.

Necibe Doğan

'

Nihaî Ekener
Yaşar Ekinci

.

-

,

-

Nuri Elmahbahçe
A. Emel Emreoğlu

•

Tahir Erdoğan

.

.

İsmail Erei
Haşan Erenay

Halit Erkan

'•

.

'

Faize Erözmen

'

İrfan Er savaş
Mehmet Ali Ertan

'

ğ
1

194

.

.
.

.

.

'

.

.

'
.
.

Betül Kazak

'

'

•

194

t

46

'4 4

194

42

Turan Kemal

194

Müşerref Eryürek

194

A, Süha Keren

194

Salim Genç

194

1
44 1

41 1Sı
45 1

Nurettin Keser

194

45 1

Remzi Özcan

194

44

Furuzan Girgin

194

Mustafa Kılıçlı

194

42 1

Fahrettin özçelik

194

46

Fatma Kımız

194

44 1

Mustafa Özçiçekçi

194

44

Haşan Kıran

194

43 1

Abuzer Özderair

194

45

Faik Kırbaş

194

42 I

Aii Nuri özderair

194

43

Sırrı Kırcalı

194

45 \

Bahattin Özderair

194

43
41

Necmettin Eriuğml ’

.

.

Necati Girgin

.

194

44 i
42

.

Perihan Gûçmençeiebi

194

-. 42

Cevdet Göğüş

194

43

Murat Gök

194

A. Turan Gökiiim

194

İhsan KtzıldercIİ

İ94

Muhittin özderair

Zühal Göksu

194

44

Cemil Kobal

194

1
46 1

194

Feridun Özdikicioğlu

194

' 44

Kadriye Göreç

194

44

Hayriye Kobal

194

46 1

Eşref Özdoğan

194

42

Talât Görgrüç

194

45

İsmail Koca

194

44 f

Talip Özden

194

46

Mehmet Güleç

194

43

Abdorrahman Kocadağ

194

44 1

Nafiz Özel

194

41

194

43

Şahin Koç

194

45 =

Bayram Özen

194

45

194

46

Hüsbü Koral

194

44 i
î

Kemal Öıgören

194

4i

Durmuş Güleaç
Sadettin Güler

•

1
i

'
•

16

•
M E V Z U U

M E V Z U U
C/3

4
jj
Mustafa Şahin
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194

46

Orhan Varol

194

46

194

45

Doğan Volkan

194

41

194

43

Süleyman Yakacıklı

194

46

194

46

• A. Rüştü V'alaz

■

194

44

194

46

Fikret Yalçın

*

194

45

194

45

Vedat Yalçınkaya

194

41

194

M E V Z U U

Zeki Özffül

194 .

43

Atiye Özgün

194

43

Nermin Şamlı

194

45

Metin Şanlı

194

43

Şefik

194

44

M Emin Şekerci

194

46

M. Kâmil Şen

0 . Halil Özkan

194

44

Osman Şencan

41

Faik Yaltırak

194

44

Recep Özkan

194

46

Şerafettin Şendir

194

44

A. Rıza Yaman

194

42

Kemal özkarslı

194

46

Muammer Şimşek

194

44

İdris Yaraantürk

, 194

42

Mustafa özkâhya

194

41

Ahmet Şiray

194

45

Mehmet Yaraasan

194

45

194

45

Haşan Tabalak

194

46

M. Âli Yanmaz

194

45

Mehmet Özokyay

194

44

Sevinç Tanık

194

43

Aii Yardımoğlu

194

42

Türkân Özozan

194

43

Cemal Tansı

194

42

îshak Yavaş

194

44

Abdurrahman Özöğretmen

194

46

Fatma Tanyel

194

43

Hava Yenel

194

44

Gül tekin Özsoy

194

45

Şerafettin Tarhan

194

43

Ali Rıza Yıldırım

194

43

Şlnasi Özsoylu

194

43

Necdet Tarkan

194

42-

Lûtfi Yıldırım

194

46

194

44

Halil Tazeler

194=

43

İsmet Yılmaz

194

43

194

43

Kâmil Tecimer

194

42

Mustafa Yılmaz

194

45

İsmail Öztürk

194

42

Emel Temel

194

45

Siyamı Yılmaz

■ 194

42

Atillâ Pamir

194

44

Oğuz Temuçla

194

Temel Yalsal

194

46

Aydın Parmaksız

194

46

Mehmet Tercüman

194

42 1
46

Abdüîbaki Yiğit

194

43

Hüseyin Pekin

. 194

46

Necdet Timur

194

44

Salâhattin Yorgancı

194

44

Mahmut Polat

194

45

Osman Tokay

194

46

A. Şefik Yücel

194

43

Kemal Saatçi

194

43

Kadri Tokgöz

194

44

Behiç Yücel

194

44

194

44

Nezahat Toklu

194

-42

F. Dündar Yücel

194

45

194

46

Ahmet Duran Topal

194

‘ 43

Leman Yücetürk

194

43

194

42

Ali Toros

194

43

Orhan Yücetürk

194

43

194

46.

194

42

Kemal Yüksel

194

46

Cevdet Saracer

194

42

Alâettin Tunca

194

43

Ömer Zeybekoğlu

194

41

Kemal Sangöl

194

42

Fatma Suzan Tuncay

194

45 1

Şefik Zülkadir

İ94

45

.194

46

Remzi Tüncel

194

46

194

42

Muammer Tuncer

194

44 1

194

42

Emin Turan

194

45

228

192

Necati Savacı

194

46

Suzi Turan

194

Selim Sezai Sayın

194

45

îlhan Türegün

194

‘ 46 ,
1

Oûlseren Sebûk

194

45

Orhan Türer'

194

44

234

205

194

44

Nedret Tûrker

194

194

44

Cevdet Yılmaz Türkkan

194

42

Hüseyin Türkmen

228

192

Nejat Sezer

194

46

Ferruh Tütek

194

Mûeyyet Silistire

î94

44

Necdet Uğraş

194

194

41

H. Nesrin Uluğ

P arasız yatılı talebeden aim acak
taah hü tnam e
•
45 1
Parasız yatılı talebeden alınacak ta45-1
ahhütname h.
« I
P a sif k oru n m a işleri
42
Yangın söndürme aletlerinin içlerin44 1 deki kimyevi maddeler h.

205

111

Şemsettin Somuncuoğlu

194

45

O. Faik Uluğ

Burhanettin Soydan

194

45

Nihat Uluocak

Ayten Soylu

194

44

Muallâ Ulutaş '

217

Ol han Soyman

194

45

Cihat Ural

236
n

M. Fereç Soysal

194

46

Kemal Uygur

194

46

Zeki Uz

Radyo ile
yayınlanacak
tem sil
bayram ı eserleri
Temsil bayramında oynanacak eserlerin
radyo ile yayınlanacağı h.

221

İ61

R a p o r d o sra la n
Deney ve tatbikat defterleri
rapor dosyaları açılması h.

190

26

Terfik Özgür
Bülent Özhan
Mümin özışık
Hüseyin Özkan

‘

'

Ayten Özker '

‘

.

Nazmî Özten
Hilmi Öztürk

.

■

.

Idris Sağır

'

Kadir Saka
Lâmi Salor
Mübeccel Saltan

Sadettin Sarımurat

-

'

Turhan Sarper
Sudi Saruhan

‘

-

Haşan Serovaoğullan

.

Namık Sevik

' ’

H. Neclâ Seyhan

.

Recai Uğur Somer

'

Mustafa Söğütçû

.

‘

i

’

'
•

•

'

•

‘

.
.

,

•

■ Yusuf Tunaiı

. ;
.
- ,

194
.

194

194

'

194

^

194

‘

194

■
,
.

194

43

194

42

194

46

45

İlhan Uzluk

194

42

Mesut Şeyler

194

41

Hüseyin Uzunoğlu

194

44

Süreyya Subaşı

194

45

Cemalettin Ümit

194

42

Ahmet Sûhan

194

45

194

42

Dündar Sümer

194

45

Suphi Ünal

194

44

Sedat Sümer

194

45

Nazıvar Ünlü

194

45

Kemal Sürekli

194

43

Vesile Ünlûsayın

194

42

Mehmet İrfan Süzek

194

43

İsmail Üstün

194

12

Feridun Şahin

194

.45

Mehmet Varol

194

15

■ Fuat Ümit

•

•

-

,

P arasız yatıîı îalehe
Öğretmen okullarına alınacak parasız
yatılı talebe h.
öğretmen yetiştirilmek
orta okullara alınacak
talebe h.
•

üzere lise ve
parasız yatılı

43 I P rev m lo ry u m a ucuz şeker verilm esi
Yatılı okullarla prevantoryum ve sana• 43
toryuma ucuz şeker verilmesi h.
42

194
•

'

42

Mehmet Sökmen
.

.

R

yerine

R esim dersi öğretnıenlerİMİn h aftalik ders saatleri
Resim dersi öğretmenlerinin haftalık
ders saati h.

i
191

26

17

M E V Z U U

t»,
d
C/5

R esm î daire ve nıüesseîere ait ilân*
ların B asın B irliğ in e verilm esi
Resmî daire ve mûesseselere ait ilân
ların 1 haziran 1943 tarihinden itiba
ren Türk Basın Birliği vasıtasiyle
' neşrettirilmesi h.
Reyhaniye kazası adının d eğ iştiril
diği
.
Reyhaniye kazasının adının değişti
rildiği h.
Rıza Tolongüç
1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar ka
zası Mollaveys öğretmeni olup haliha
zırda nerede olduğu malûm buîunmıyan Rıza Tolongûç'ün mesken bedeli
alacağı h.
Rize V aliliğinden m esken bedeli
alacağı olan ö ğretm en ler
1938 yılında Rize Vilâyeti Pazar
kazası Mollaveys öğreıraeni olup, hali
hazırda nerede olduğu malûm bulunmıyan Rıza Tolongüç’ûn mesken bedeli
alacağı h.

M E V Z U U

J3

«
156 sayılı Tebliğler Derğisinde yayın
lanan 757 sıra numaralı tamimin 8
inci maddesinin değiştirildiği h.

222

231

199

S ın ıfta kalan m eslek okulu talebe
leri
Sınıfta kalan meslek okulları talebesi h.

163

Siirt V aliliğinden m esken bedeli
ve yol parası alacağı olan öğretm enler
Siirt valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli ve yol parasından alacağı' bu
lunan ilk okul öğretmenleri h.

198

64

Silâh altına
1ar

başı

Sıvas-Erzurum tahvillerinin 5/XII/1942
tarihinde vadesi hulûl edecek kupon
bedelleri h

64

ve sağlık

Sam sun E rk ek Orta Sanat O kulu
Yeni açılan erkek orta sanat okulları
Sanatoryum a ucuz şeker verilm esi
Yatılı okullarla prevantoryum ve sa
natoryuma ucuz şeker verilmesi h.
S e fe rb e rlik te veya fevkalâde h a lle r
de a sk erî şahıslara ait h ukuk dâvalarîyle icra takiplerind e y apıla
cak m uam eleler hakkında kanu n
Şeferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle
icra takiplerinde yapılacak muamele
ler hakkında kanun.
8 1 1 sıra n um aralı tamim
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarım ilgilendiren
tamimlerden bazıları h.
807 sıra n u m aralı tamim
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarım ilgilendiren
tamimlerden bazıları h.
8 2 2 sıra num aralı tam im
Tebliğler Derğisinde neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarını ilgilendiren
tamimlerden bazıları h.
Sene sonu sergileri
Kız enstitülerinin sene sonu sergileri h.
Sene sonu ve sene başı sağlık ista
tistik leri
•
Sene sonu ve sene başı ve sağlık
istatistikleri h.
,
Sergiler
Kız enstitülerinin sene sonu sergileri h.
S ın ıf geçm e d efterleri
Sınıf geçme ve diploma müsvedde
defterleri b.

Ş
225

189

217

182

22

150

195

50

231

198

236

217

İ9İ

29

:o3

105

Siyasal B ilg iler O kulu kış söm estr
im tih an ı
Siyasal Bilgiler Okulu k;ş
imtihanı h.

sömestir
211

Ş ıtak kazası adının değiştirilm esi
Şitâk kaza adının Çatak olarak değiş
tirildiği h.

227

189

205

113

226

185

227

189

Taahhüt işleri
Mûtaahhit Ahmet Özüduru h.

192

32

T aah h ü t m asrafları
Taahhüt masrafları h.
Taahhüt tnasraflan h.

190
231

26
198

T a b ia t B ilgisi I
Çocnk bakımına ait kitaplar lı.

201

68

T ak d im am e alan lar
göre a lfa b e tik )
Düriye Abdürûs

225

184

121

207

121

225

184

Siyasal B ilg iler O kulu T alin ıalııamesi
Siyasal Bilgiler Okulu Talimatnames’nin ders ve imtihanlara ait hükümleri h.

Son dersten sonra talebenin
tan çık arılm ası

Turgut Acuntaş

224

204

173

107

sın ıf-

Son dersten sonra talebenin sınıflardan Çikanimasi h.

107

Emine Akcan

220

155

•

210

130

Hanife Akçay

225

184

Abdullah Akın

207

121

Şayan Akışık

210

130

Rahmi Aksan

195

51

Meliha .\ksoy

211

132

Fikriye Akuraut

225

184

Abdullah Altan

207

121

Haşan Aitan

207

121

Müzeyyen Altan

225

184

210

130

208

126

211

132

Kemal .Ant

207

121

Nazmiye Arda

210

130

Bedia Arıkan

207

121

Ömer Altan

47 .

2525 sayılı kanun uyarınca soyadlarını
kullanmıyanlar h.
Spor ve g ençlik

194

47

194

47

225

181

195
225

217

so

^

210

2iö

Statü ler
4357 sayılı kanuna göre kurulacak ilk
okul öğretmenleri sağlık ve içtimai .
223
yardım sandığı ana statüsü h.
İlk okul öğret.menle’ri yapı sandığı ana
statüsü h.
Su sporlarında başarı gösteren ta 
leben in kulüplere girm esine müsaade edilmesi
Su sporu h.

181

150

Ulvi Anadol
129

bayram ı

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı h.

Sü m er Bank em rin e verilecek k â
ğıt ve k arton lar
K/364 sayılı karann meriyete konması h.

'

Hüsnü Altay

Soyadlarm ın k u llan ılışı
194

(soyadlorına
.

Şaduraan Akalın

Siyasal Bilgiler Okulu Talimatnamesi
nin 77 nci raadddesi h.

204

Şartn am eler
İlk okul öğretmenleri yapı sandığınca
yaptırılacak evlerin plânlariyle avan
projelerine ait müsabaka şartnamesi
Orta okul tarih kitapları müsabakası
şartnamesi
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli
civannda İvriz, Yıldızeli civarında
Pamukpınar adlariyle açılan köy ensti
tülerinin vaziyet plânlariyle avan pro
jelerine ait müsabaka şartnamesi.

T

Sivas - Erzu rum tahvilleri
199

ÍK
rt
C/5

C/3

çağrılan yedek subay-

Hazarda ve seferde silâh altına çağrı
lan yedek subay ve askerî memurlar h.

S
Sağ lık istalistiM eri
Sene sonu ve sene
istatistikleri h.

M E V Z U U

223

233

129

'

210

130

207

121

Fatma Aydın

211

132

Hüseyin Aytaç

225

184

Fatma Aytekin

211

132

Kadriye Ayyıldız

225

184

Salih Balaban

207

121

Osman Batur

207

121

Asım Baykal

210

130

Yedide Baykallı

210

130

Cezrai Berktin

202

78

Nahide“ Bezirci

195

51

Arif Bilge

207

121

Handan Bilget

225

184

210

130

Güzide Arınır

‘

Hüsamettin Aslanöz

167

169

205

Fatma Bingöl

.

.

18
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Mukaddes Boysal

207

121

Medet Kocatütk

225

184

Osman Turan

207

121

Osman Bozkurt

210

130

Baha Kok

207

121

Methi Turgut

207

121

Mürüvvet Kondir

210

130

Osman Turgut

Turgut Can

225

183

Niyazi Korol

195

51

Naci Tûzûn

225
| 207
j 210

184

İsmail Bumin
Tu’'çjut Can

225

184

Mustafa Köken

207

121

Sıtk« Tûzün

225

Kelâm Canbaz

184

225

184

Abdûlkadir Kudat

207

121

Ayşe Uçtu

207

Veli Osman Coşkunci

121

225

134

Haşan •Kulaçoğlu

207

121

Gaffar Ulualp

Osman Cömert

225 j

184

207

121

Şems ttin Kurşun

2 0

130

Hatice Uygun

Mûnür Çağatay

207

121

207

121

Nesime Kurtul

210

130

Galip Uz

İhsan Çakır

207

121

225

184

Vehbi Kutengin

207

121

Nurettin Çankaya

Kadir Uz

195

51

207

121

İbrah m Kûv,ûk

Seher Çelen

Emin Ünal

210

130

¿n

132

M Kemal Mavuş

225

184

A Cengiz Çetin

Fehmi Unsal

2İ1

132

195

51

Şükrü Mazrranoğlıı

225

184

Naral Çetmel

Habip Unsal

2 il

132

207

121

Hulûsi Me; k

210

130

Yakup Çilingiroğlu

Masurae Ünsal

211

132

207

121

Akil Mengû

210

130

İbrahim Ç'imen

Zeliha Ünsal

195

51

231

198

Milâhat Meriç

195

. 51

Naciye Direnoğlu

Fethiye Ürgenç

207

121

225

184

Turan Mutıu

207

12!

Harait Duraaniç

Dûriye Yalçın

225

184

225

184

Nezihe Yanı'ma

2.’5

184

225

184

^ ■210
207

130

Osman Ergûn

Osman Okuş
•
Nihal Olcay

121

Ha/ri Engin

Memduha Yataganata

225

184

207

121

Îlyas Oıguner

195

5i

Sabri Engin

Tevfik Yavuz

225

184

225

184

Kârau'an Ömay

207

121

Zehra Engin

A. Rasim Yener

225

184

207

121

Hüsnü Öğe

2 i0

130

Nuriye Eray

iMesrure Yener

225

184

211

132

Emse Önüt

210

13‘-

Fehmi Erdoğan

Tevfik Yenice

207

121

225

184

İzzet öz

225

184

Nuri Eren

Leman Yeşilyurt

225

181

211

132

Naşide Özbatı

207

121

Süleyman Erenay

Vahittin Y İdiz

225

184

207

121

Nevzat Özer

225

184

Mesrure Yumlu

200

65

207

121

Nuri Özer

225

184

Nigâr Erkan

Hakkı Yücel

195

51

225

184

Feıdane özgü

210

130

Nedim E kmen

Abdûlkadir Yürük

207

121

207

121

Murat Özgün

210

130

Hüseyin Er oğlu

207

121

Fahrûtmsa Özgüven

210

130

Dûriye Ertem

225 ^ 183

Fehmi Özkan

T aleb e d osy alan
Talebe dosyalan h.

207

121

220

160

Era ne Fıratlı

207

121

Turan Özıan

225

184

Behiye Gökmen

211

132

Ahmet Öztûrk

207

121

Fethi Gözler

2 1i

132

Hayriye Özûikfi

T a le b e resim sergisi
T debe tarafından yapılan resimlerin
Ankara'da açılacak sergide teşhiri h.

210

215

130

143

Hüseyin Gücüyener

210

130

Sâime Özün

207

121

Nefise Gücüyener

210

130

Kâmil Peker

225

184

Bedriye Gülay

225

184

H. Hüsnü Sabuncu

Talebed en top lan acak oku l kitapla n
Talebeden toplanacak okul kitapları h.

220

155

225

184

Kadriye Gülay

225

184

Naciye Sayman

210

130

Mustafa Gülsever

225

184

Nadir Selçuk

195

51

Tevfik Gûnel

211

132

Osman Sevilmiş

225

184

Şemsa Gûner

225

184

İsmail Sezer

225 j

184

Bidri Güngör

225

184

Zahide Soybay

Adem Gür çağlayan

210

130

Bekir Sönmez

207 1 121
51
195

Eşref Gürda!

195

51

Vcfık Sözen

195

51

Hikmet Güre

210

130

Vakıf Sunar

211

132

Fehmi Gürel

211

132

Ahmet Şahin

'

225

184

Fatma Hazer

210

130

A. Faik Şarmau

225

184

Sadettin Işiksal

195

51

Suat Şengezer

211

132

Naciye İkiz

195

51

Hayrûnnisa Şenöz

195

51

Mûnür İyikan

207

121

Ahmet Tamer

207

121

Makbule Izgi

225

184

Muharrem Teoman

225

184

Cemal Kaman

195

51

İbrahim Tokasöken

225

184

Nımıka Karlı

225

183

Şefika Toktaş

207

121

Cezmi Ket man

195

51

Emine Topçuoğlu

210

130

Nahide Kırgöz

207

121

225

183

İsmail Kitan

2 li

13 ¿

Adil Torûn
.
•
İhsan Tuiunay

225

184

Muazzez Kocıarslan

225

184

Ahmet Tuncer

211

132

X

İbrahim Ergin

.

.

.

'

‘

'

.

'

’

•

'

...

.
'

.
'

.

121
130

T alebed en toplanan k ita p la r
Talebeden toplanan tarih ve coğrafya
kitaplarının iadesi h.
>
T a leb en in su sp orları k u lü p lerin e
girm esi
•
Su sporu h.

191

30

233

203

T a leb en in tem rin ihtiyacı
Kız teknik okullarında ‘alebenin gerekli bez, basma vesair temrin ihtiyacı h.

191

29

T aleb en in
tenzilâtlı
fayd alanm ası
Tenzilâtlı tarife h.

209

128

tarifed en

-

T a le b e le r tarafın d an tem in edilecek oku l ve ders
levazım ında
ta sa rru f yapılm ası
Talebeler tarafından temini istenecek
okul ve ders levazımı h.

188

21

T aleb elerin son dersten sonra sm ıftan çık arılm ası
•
Son dersten sonra talebenin sınıflardan
çıkarılması h.

220

155

19

<t>
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cıl
T alebeye oku n acak tam im ler
1942- 43 ders yı'ının ilk saatinde ta
lebeye okunacak tamim h.
Talebeye verilecek belgeler
Okulla ilişiklerini kesmedikleri halde
durumlarının bildiriiraesîni istiyen ta
lebeler h.
Talim sicillerin in doldurulm asında
göz önünde bu lu nd u rulacak hususlar
Tal m sicilleri h.
•
T alim ve m anevra
için askere
alınm ış olan yüksek okul talebeleri
Talim ve manevi a için askere a'ınmış
fakülte ve yüksek okullar talebesi h.
T alim atn am eler
'
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
İlmî Yardımcılar Talimat
namesi h.
Ayniyat Talimatnamesi h.
Ayniyat
Taiimatnamesin’n 37 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasının tadili h
«Devl-tler Hukuku Türk Enstitüsü» ne
ait talimatname h
«DevleTer Hukuku Türk Enstitûsündeverilecek kurlara mahsus tal raatname h
Dev’et Resim ve Heyke' Sergisi Ta’imatnaıresinın 24 üncü maddesinin
değiştirilmesi h
'
Di= ve Tarih - Coğı-afya Fakûltes'nin
Öğretim Taimatnamesr h.
D.s'plin Talimatnamesinin 9 uncu mad
desinin değiştirilmesi h.
Ha çiıkiı ta ebe tahmatnamesi h.
Hükümetçe ekmek ve ekm^k’ik hubu
bat ve sair esva ve rraddeleıin dağı
tılmasına dair Talimatname
İmtihan Talimatnamesinin 83 üncü
maddesinin tadili h.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doktora Ta.imatnamesinin 3 üncü
maddesi h
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakühesi
Doktora Ta imatnaraesine bir fıkra
ek enmesi h.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
lisıns, öğteiim ve imtihanlar talimatnamesi h.
İstanbnl Üniversitesi Tıp Fakû’tesi
D ş Tababeti Okulu öğretim ve imti
hanlar talimatnamesi h.
îs’anbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
imtihan Talimatnamesinin bazı madde
lerinin tadili h.
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller
Okulu Talimatnamesinin bazı maddelerinin değiştirilmesi h.
Kız Enstitüleri sınıf geçme ve bitirme
imtihanları Talimatnamesinin bir sınıfta
iki yıl muvaffak oiraiyanlara dair 39
uncu maddesi h.

190

25

212

182

133

i
1

143

222

165

196

143

219

154

«Gökyüzü Hartası» h.

215

143

115

«Komutanlığın Psikolojisi» adlı eser b.

197

95

53

«Orta Öğretim Talebe Kılavuzu» adlı
kitap h.

232

102

«Teknoloji» adlı kitap h.

216

146

«Tornacı kitabı* adlı eser h.

213

138

«Türk Bayrağına, Alay Sancağına
Millî marşa saygı» adlı kitap h.

212

133

«Yeni okulda yeni yazı» adlı kitap h.

20.5

lil

189

23

Şevket Cevdet Acuner

187

4

B “dri Ah^skalî

194

48

Rjza Akbora

189

23

Abdullah Aker

189

23

Himmet Akın

194

48

Nevzat Akıncı

187

4

Ahmet Hamil Akman

189

23

192

32

202

74

Yükşek İktisat ve Ticaret Oku’u TaUmıtnames» h.

217

147

Yûks-k İktisat ve Ticaret Oku^j Tali
matnamesi h

218.

151

Yüksek Köy Enstitüsü Talimatnamesi h.

236

218

204

110

T âyin işleri

236

219
2İ7

Yüksek Mühendis Okulu Dis'plin Tallmatnam.esi h.

204

108.

Yüksek Öğretmen Okulu taîîmatnaraesmin 7 nd mad iesi h.

236

218

236

192

31

224

17‘7

236

219

228

202
201

198

227

196

220

227

224

195

191

71
67

61

187

53

193

187

173

49

Nakil dolayısiyle yabancı
değiştiren talebe h.

224

179

kış

j

206

215

«Onsî terbive öğütleri» adlı kitap h.

Yüksek Mühendis Okulu Dergisi Tali
matnamesi.

77

Siyasa! Bilgiler Okulu
imtihanı h.

107

21

202

dersi

Okul spor yurtları Talimatnamesinin
24 ve 26 ncı maddelerine aykırı hare
ket eden ta'ebeler h.

204

Tavsiye edilen kitaplar
«Birinci sınıf öğretmeninin kitabı» ve
«İkinci sınıf öğretmeninin kitabı» adlı
eserler h.

189

Memurlara dağıtılacak pamuklu men
sucat dağıtımı h.
dil

Siyasal Bilgiler Oku^u Talimatnamesi
nin 77 nci maddesi h.

Umumi, mülhak ve hususi bütçeler’e
belediye bû’ çe'eî inden ve 3659 sayılı
kanuna lâbi müessese ve tesekkü 'e?den
aylık alanlara parasız verl'ecek giyim
eşyasının temin ve tevzii suretine
dair talimatname

i

215

173

Ticaret orta okuUariy’e liseleri imti
han Talimatnamesinin 40 inci maddesi h.

i

î
212

224

Tip fakültesi İmtihan Talimatnamesinin
birinci, üçüncü ve dokuzuncu madde'
leri h.
.

133

225

Siyas’.l Bilgtîpr Okulu Talimatnamesi
nin ders ve imtihanlara ait hüküm'eri h.

220

160

sömestr
211

131

T alim atn am en in tesbit ettiği yaşla n :k ü ç ü k olan taleben in kayıt ve
kabulü
Yaşı küçük olan ta’ebelerin kayıtlan h.
J am irat ve inşaat isleri
.Mil î Müdafaa ve Nafıa inşaatı dışında
kalan işaat h.
T a rih k itap ları
Ta'ebeden toplanan tarih ve coğrafya
kitaplarının iadesi h.
T arih k itap ları m üsabakası
Orta oku! tarih kitapları müsabakası
T a rih k itap ları m üsabakası şart
nam esi
Orta okul tarih kitapları müsabakası
şartnam.esi
T a rih kitap ların d a yap ılacak dü
zeltm eler
Lise’erin üçüncü sınıfla* ında okutul
makta olan Yeni ve Yakın Çağ'ar
tarihinde yapılacak düzeltmeler h.
T arih m üfred at program ı
Orta okul üçüncü sınıf Tarih dersi
müfredatında yapılacak düzeltme h.
T a tb ik a t ve deney defterleri
Deney ve tatbikat defterleri
rapor dosyalan açılması h.

T ây in ler (soyadlanna gäre alfab etik )

Melâhat Akpınar
189

187

191
205

205

2

'

Mustafa A’ soy

23
31

30
112

113

187

4

Fahrettin Alper

'

194

48

Hilmi Ziva Apak

187

4

Şaziye Aral

192

32

Ragıp Akyûrek

233

204

Cemal Arda

187

4

Sami Argüden

192

32

Rasfm Arsan

205

114

Arif Nihat Asya

187

4

Seniha Aşar

192

32

Vildan Âşir

214

141

Abdullah Atal

194

48

208

126

- 213

138

Ali Yaver Beyazıt

192

32

Cevdet Saykal

187

4

Fuat Baymur

220

160

187

-ii

222

166

198

43

Şekûr Çağatay

187

4

Zuhuri Danışman

194

48

Enver Demir

187

4

• Süleyman Demir

222

166

Kemal Denker

225

183

Cemile Devrim

192

32

205

114

Remzi Dönen

225

183

Nahit Edgûer

195

51

Faruk Ediz

187

4

Askeri Ergun

187

4

Salim Atalık
Süreyya Aytaç
i
1

194

13

Zeki Biçmen

^

Cemil Boran
207

12i

yerine
190

T a tiller
İkinci kanaat notu devresinin sona
ermesi dolayısiyle verilecek dinlenme |
214
tatili h.
T a sa rru f ve yerli m allar h aftası
On üçüncü tasanuf ve yerli malı
haftası h.
OnOçüncü tasarruf ve yeril mallar
haftası b.

Muvazzaflık hizmetini yanmıyanlann
asaleten memur tâyin edilmemehri h.

26

133

199

63

201

67

.

İffet Cin

Bedriye Dizdar

■

,

20

09

M E V Z U U

rt

51

195

Muzaffer Eriş

CS
VD

to

195

Turgut S Erim

51
32

192

Nedim Erkut

187

4

Nail Esin

189

23

Sabahattin Rahmi Eyüboğlu
Lâtif Gökgöl
Nezahat Gönenç
Ümran Gülçür
Mehmet Fahri Gölser
Semiba Gürbüz
Orhan Hızıroğlu

217

150

189

23

’ 194

48

195

51

195

51

200

65

225

183

Ali İkiz

187

4

Ali Rıza İmer

187

4

Müce İlâ İnci kaya

187

4

Saffet İrtenk

189

İhsan Kala bay

192

32

Mustafa Karluk

225

183

Zekâvet Kefeli

205

114

Melih Kınay

194

48

Suzan Kinson

192

32

Cudiye Korçay

192

32

Asım Korkut

187

4

Enver Kökçü

-189

23

Yunus Kâzım Köni

200

65

Zeki Köseoğlu

200

65

‘

23

Esat Kural

187

4

Necati Lugal

210

130

Raşit Mocan

187

4

Sabahat Ocaklı

198

43

Faika Onan

192

32

Necmettin Halil Onan

222

166

187

4

219

İ54

235

216

195

Sı

194

48

2 OD

65

Kâni Sarıgöllü

189

23

Sabiha Saygılı

195

51

Faik Sayron

222

166

Remzi Sert

225

183

Şinasi Onurkan
Hayrullah Örs
Sabahattin Öz
İbrahim Öztürk
Atiye Özyener
Şerife Sander

•

Tank Sevener
Kâmil Su
Leman Subaşı
Nezahat Sunay
Nuran Sümer
Saffet Şav

215

144

187

4

217
192

32

205

114

215

144

194

48

187

4

192

32

192

32

Sait Turan

187

4

Enver Uğaneke

187

4

192

32

Reşat Tardu
Nabi Taşar
A. Doğan Toker
Şükriye Toker
Neşet Tuna

Ali Uyak

M

c/^

194

48

Haşan Yavuz

187

4

Neşet Yelen

194

Salih Zorlutuna

192

T ek tek ve toplu çocuk îjy e n i
Çocuk bakımına ait kitaplar h

201

T ek n ik öğretim o k u llarım ilgilendiren yazıları ihtiva eden gazeteler
Meslekî ve teknik öğretim okullarını
ilgilendiren yazılar h.

Î87

İhsan Ali Dereoğlu

187

48

Muzaffer Dinçol

187

3

32

Naim Erim

187

3

İbrah'm Nail Esin

187

3

Mekki Hikmet Gelenbeğ

187

3

187

3

187

3

187

3

Nejat Kent

187

3

Sami M.ktalan

187

3

187

3

187

3

187

3

T ica re t o ku lların d a k u ru lacak mal
b ilgisi la b o ra 'u v a rla n
Mal bilg si derslerini ilgilendiren numuneler İçin tesis edilecek lâboratuvar h.

191

28

T ica re t
orta o ku liariy le liseleri
im tih an talim atnam esi
Ticaret orta okuUariyie liseleri imtihan laîimatnamesinin 40 ncı maddesi h.

196

53

T ifü s liastah ğ ın ı önlem ek için alı.n a c a k tetb irler
Tifüs hastalığı h.

229

194

T o rn a cı k itab ı ■
Tornacı kitabı adlı eser h.

213

138

T arabzoiı val liginden alacağı olan
ö ğ retm en ler
Trabzon Valiliğinden alacağı bulunan
öğretmenlere

217

150

T ra ite ’de i’A llaitem ent
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

T ü fe k siparişi
22 çap tüfek siparişi h.

233

203

T ü rk B ay rağın a. Alay San cağ ın a,
M illî M arşa saygı
'
«Türk Bayrağına Alay Sancağına,
Millî Marşa saygı» adlı kitap h.

212

133

T ü rk M aarif Cemiyeti eşya piyangosn
Türk Mıarif cemiyetinin eşya piyan
gosu h.

194

48

236

217

Rıza İzzet Güneri

-

Hamdı Karaçivi
Kâmı i Kefeh*
145

•

-

Nihat Sayar

l'e k n o lo ji
«Teknoloji» adlı kitap h.

216

T em rin m alzem esi
Amelî dersler için lüzumu olan temrinlik malzeme h.
T em rin lîk pam uklu doknm a ihtîyací
Temriniik pamuklu dokuma ihtiyacı h
T em sil
bayram ında
oyn an acak
eserlerin radyo ile yaym lanm ası
Temsil bayramında oynanacak eserlerin radyo ile yayınlanacağı h.
T en zilâtlı tarifed en
talebe
Tenzilâtlı tarife h.

Nevzat Dağemre

68

216

146

137

206

116

221

161

fay d alan acak
.

128

209

T e r fi işleri
Askerde bulunan memur ve öğretmenlenmizin terfileri h.

189

23

T eşrih ve F izy o lo ji Hayvani
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

T eşrih ve F izy oloji “ H ıfzıssıhha
Çocuk bakımına ait kitaplar h.
T îp F akü ltesi İm tih an Talim atu am esi
Tıp Fakültesi İmtihan Talimatnamesinin
birinci, üçüncü ve dokuzuncu maddeleri h.
T icaret lise ve orta oku lların d a
k u llan ılacak talebe dosyaları
Talebe dosyaları h.

T icaret O k u lları İm tih an T alim atnam esi
Ticaret Okulları İmtihan Talimatnamesi h.

.

Faik Somer

■

Cevat Tamer

213

•
201

206

220

09
V4^
.c
C/5

E V Z U U
>>
rj
OO

Ali R za Uysal

T ica ret iiseieri m ü fred at program ı
Ticaret liseleri ile orta ticaret okul150 i
lan yeni müfredat programı ve ders
dağıtma
cetveli h.
32

192

Bedriye Tabu

09
ViM

E V Z U U

CÍ

oo

Naim Erim

M

68

115

160

3
'

3

u
2U9

127

•
187-

2

T ic a r e t’ o k u lları öğretm en lerin d en
terfi edenlerin kıdem tablosu (soyad ların a göre a lfa b etik )
Sabri Akıner
İsmet Alkan

187

. 3

187

3

Ali Rıza Besen

187

3

Ucuz şeker alacak m üesseseler
Yatılı okullarla prevantoryum ve sa
natoryuma ucuz şeker verilmesi h.
U lûm u Aliyei T icariy e
M ektebi
talebesin in yüksek T ica ret ve Îktîsat O kulu m ezuniyet im tih an ların a
kabulü
Eski.ulûmu Âliyei Ticariye ıMektebi
talebesinin Yüksek Ticaret ve İktisat
Okulu mezuniyet imtihanlarına ka
bulü h.

200

65

Umumi k ü tü p h an elere kaydedilen
k itap ların b ild irilm esi
Bir sene içinde umumi kütüphanelere
kaydedilen kitapların bildirilmesi h.

220

160

i

21

M E V Z U U
V5

Um ıııni m ülhak ve hususî bü tçe
lerle belediye bütçelerinden
ve
3 6 5 9 sayılı kanuna tâbi m üessese
ve teşekkü llerd en aylık alan lara
parasız verilecek giyim eşyasının
tem in ve tevzi suretine dair t;dim atnam e
Umumi, mülhak ve hususî bütçelerle
belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı
kanuna tâbi müessese ve teşekküller
den aylık alanlara parasız verilecek
giyim eşyasının temin ve tevzi sure
tine dair talimatname
•

M E V Z U U

j3
fi
lO

303 sıra n u m aralı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve
kız teknik öğretim okullarım ilgilen
diren tamimlerden bazıları h.
Ü sküdar K ız Enstitüsü
Üsküdar kız enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat
Okuluna dâ (Mi’ hat Paşa Ekek Sanat
Okulu) adı verildiği h.

202

V akit cetvelleri
Okulların vakit cetvelleri h.
Vakit cetveli h.

3 6 5 6 sayiiı kanun
Devlet memurları ayhklanmn tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların
Maarif Vekilliği
kısmında değiş'klik yapılması 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
3 8 3 4 sayılı kanuna bağîı cetvelin
değiştirilm esi hakkın da kanun
3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
3 8 8 8 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklannın tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik
yapılması 3694,
3711, 3829, 4142 sayıcı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
3 8 2 9 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklarının, tevhit
ve teadülüne dair olnn 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması, 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun
3 7 1 1 sayılı kanun
Devlet memurları aylıklannın, tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs
mında değiştk’ik yapılması, 3694,
3711, 3829, 4142 savdı kanunlara
bağlı kadro'ann değiştirilmesi hakkında
kanun.
3 0 6 sayıîı koordinasyon kararın a
göre yapılacak m übayaaların m u 
cip m üzekkereleri
306 saydı koordinasyon karanna isti
naden yapılacak mubayaalara ait mu
cip müzekkereleri h.

V aktinde askerî orta eh liy etnam e
sini alm am ış olan talebeye btı ehlîyelnaraen in verilm e şekli
Askerî orta ehliyetnameler h.

208

123

V ekilliğe ad la n b ild irilecek ayni
yat m uhasip ve m utem etleri
Ayniyat muhasip ve mutemetlerinin
adlarının acele Vekilliğe gönderil
mesi hV ek illik dergileri
İlk öğretim gazetesinin dağıtma işi h.

208

23i

123

216

İlk öğretim gazetesinin dağıtma işinde
abonelerle Neşriyat Müdürlüğü ara
sında lüzumsuz muhaberelere sebebolan hususlar h.
İlk öğretim gazetesi
aboneleriyle
Neşriyat Müdürlüğü arasında sürekli
mektuplaşmalara sebebolan noktalar h.
İlk öğretim gazetesi
aboneleriyle
Neşriyat Müdürlüğü arasında sürekli
mektuplaşmalara sebebolan noktalar h.

208

194

208

219

47

123

Y aban cı dil dersi değiştiren talebe
nin yoklam ası
Nakil dolayısiyle yabancı dil dersi
değiştiren talebe h.

123

218

151

193

33

225

181

123

154

187

Möller

187

Melâhat Özgü

187

Cevdet Perin

187

.

233

*

187

Steuerwald

187

İrfan Şahinbaş

187

Bedrettin Tuncel

187

Y abancı dil im tihan kom isyonları
İstanbu l (soy adlarına göre a lfa 
betik)
Halide Edip Adnan

187

i. Hakkı Akyol

204

187
■

187

Auerbach

IS 

Bartalini

IS?

Burhanettin Batıman

187

Saraiye Bilhan

187

Eîliot

187

Kerim Erim
203

201

198

213

214

224

187

Nurullah Ataç

187

Tahsin Bekir Balta

187

Orhan Burian

187

Cambord

187

Reşat Nuri Darago

187

Ali Yar

187

Vahit Turhan

187

Mümtaz Turhan

187

Hamit Dereli

187

Bedi Ziya Egemen

187

Şekip Engineri

187

Ziya îsh.ın

187

Mehmet Karasan

187

Saffet Koıkut

187

61

138

142

179

187

Z. Fahri Fındıkoğiu

105

69

•S

187

Nurettin Sevin

Anstock

Şükrü Akkaya

.

Cemal Köprülü

Sempson

Y abancı dil im tihan kom isyonları
A nkara (soy adlarm a göre a lfa 
b e tik )

208

c/5

74

ü
3 6 9 4 saj'ih kanun
Devlet memurları aylıklarının, tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği
kısmında değişiklik yapılması 3694,
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara
bağlı kadroiann değiştirilmesi .hak
kında kanun

M E V Z U U
73
C/D

'

•

187

Fuchs

187

Behçet Gûçer

187

Hirseh

187

Celâl Kent

187

Yusuf Şerif Kıiıçel

187

Buk Eva Marchand

187

R. Hulûsi özdem

187

Ömer Celâl Sarç

187

S. Esat Siyavuşgil

187

Y abancı D iller Okulu Talim atnam esi
İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Oku
lu Talimatnamesinin bazı maddelerinin
değiştirilmesi h.

224

173

Yangın söndürm e aletleri
'
Yıngın söndrürme aletlerinin içlerin
deki kimyevi maddeler h.

205

111

Yapı sandığına ait m uam eleler
Yapı sandığı muameleleri h. -

133

203

Yapı usta oku lların a alın acak ya
tılı talebeye ait m üsabaka im tihanı
talim atı
Erkek sanat enstitüleri ve yapı usta
okulları müsabaka imtihanları h.
Erkek sanat enstitülerine ve yapı
usta okullarına alınacak yatılı tale
beye ait müsabaka imtihanlarının va
sıl yapılacağı hakkında talimat

230

195

231

197

Yardım sandığı statüsünün tatb ik
şekli
Yardım sandığı statüsünün tatbiki h.

232

199

Y ardım cı k itap lar
Çocuk bakımına ait kitaplar h.

201

68

Yaşı küçük talebenin kaydı
Yaşı küçük olan talebelerin kayıtlan h.

189

23

Yaylak kazası
Yaylak kazası adının
değiştirildiği h.

190

26

Bozova olarak

22

ME V Z U U
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724 sıra num aralı tam im
Tebliğler Dergisinde neşredilen ve kız
iekn k öğretim okullarını ilgilendiıcn
tamimlerden bazıları h.
Yeni açılan akşam kız sanat o k u l
ları
Yeni açılan kız teknik okulları h.
Yeni açılan erk ek orta sanat o k u l
ları
Yeni açılan erkek orta sanat okul
ları h.

'
182

225

47

194
•

67

201

198

Yeni açılan kız enstitüleri
Yeni açılan kız teknik okullan h.

201

67

Yeni açılan kız teknik o ku lları
Yeni açılan kız teknik okulları h-

201

67

Yeni açılan köy k a d ın la n
gezici
kursları
Yeni açılan kız teknik okulları h.
Yeni açılan m ülhak akşam kız sa
nat oku lları
Yeni aç lan kız teknik okulları h.
Yeni açılan ticaret oku lları
Zonguldak Orta Ticaret okulu h.

67

201

67

201

189

'

23

189

193

2j 1

48

198

201

67

200

65

bayramında
2o4

2 12

2 2 çap tü fe k siparişi
22 Çap tüfek siparişi h-

233

203

23 Nisan Çocuk B ay ram ı ve çocuk
h aftası
Çocuk Bayramı ve Çocuk haftası h.

218

152

33

23

194

lU

Vt»
4^ '
ci
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Y üksek Köy Enstitüsü T alim atnainesi
Yüksek Köy Enstitüsü Talimatnamesi h.

236

218

Y üksek M ühendis O kulu Dergi.si
T alim atn am esi
*
Yüksek Mühendis Okulu Derğisi Talimatnamesi h.

204

110

Y üksek M ühendis Okulu D isiplin
T a ‘i m atnam esi
Yüksek Mühendis Okulu Disiplin Talimatnamesi h.

204

108

236

218

Y üksek tah sile devam eden yedek
Eubayların ask erlik ten tecili
Yüksek tahsile devam eden yedek subay ve askeıi memurların tahsillerinin
devamı müddetmce silâh altına alınmıyacakları h.

227

189

Y üksek T ica re t ve İk tisa t O kulu mezuniyet im tih an ların a eski Ulûmu
Âliyei T icariy e M ektebi talebesin in
kabulü
Eski Ulûmu .Âliyei Ticariye talebesinin Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu mezuniyet imtihanlarına kabulü h.

200

65

Y üksek Ö ğretm en O kulu Talim atnam esi
Yüksek Öğretmen Okulu talimatnamesinin 7 nci maddesi h.

2 9 Teşrinievvel 1 9 4 3 Cum huriyetin X X . yıl bayram ında y ap ılacak
tö ren ler

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Talimatnanesı h.

189

Yeni K o le jin m uadeleti
Yeni Koiej'in muaaeleti h.

Y erli m allardan kız tek n ik okulla n için alın acak tem rin m alzem esi
Yerli mallardan alınacak malzeme h.

23

189

Eskişehir Ticaret Lisesi h.

205

Y erli m alı h aftası
*
Onüçûncû tasarruf ve yerli maîı haf-

Y’üksck İk tisa t ve T ica re t C ku lu
Talim atnam esi
Yüksek Ikusat ve Ticaret Okulu Talimatramed h.

23

’

Yeniden tesbit edilen taahhüt masra fla rı
Taahhüt masrafları h.

Cumhuriyetin XX. yii
yapılacak törenler h.

Gaziantep Orta Ticaret okulu h. Bursa Ticaret Lisesi h.

Yeni ve Yakın Çağlar tarihinde
yapılacak düzeltm eler
Liseleıin üçüncü sınıflarında okutulmakta olan Yeni ve Yakın Çağlar
tarihinde yapılacak düzeltmeler h.

tası h231

>s
a
co

MEVZUU

tn
Yeni okulda yeni yazı
«Yeni okulda yeni yazı* adlı kitap h.

757 sıra num aralı tam im de yapılan
değişme
1 d6 sayılı Tebliğler Dergisinde yayın
lanan 757 sıra numaralı tamimin Sinci
maddesinin değiştirilmesi h.

V

MEVZUU
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I

z

217

218

147

151

Z ayıf taleb en in k ır koşu ların a girm em esi
Okul spor yurtlan çalışmalarına dâh'I
k.r koşularına bünyece zayıf talebelerin İştirak eımemeleri h.

219

154
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VEKİLLİĞİ

irfÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TLnTARI MALSANDIKLARINDAN BÎRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İ L T :

31

5

KARARNAMELER :

AĞUSTOS 1 9 4 2

Mehmet Karasan

S A Y I :

Siyasal Bilgiler Okulu Fransızca
Öğretmeni.

Y ed ek:
Kararname N o ;: 2/18407

Cevdet Perin

20/11/1940, 21/111/1940 tarihli ve 2/12916,2/
13124 sayılı kararnamelere ektir:
3656 sayılı kanımun 3 üncü ve 3659 sayılı kanu
nun 5 inci maddelerinin (H ) fıkralanna göre ya
bancı dil ^ tih an lan n ı yapacak olan komisyonlara
dâbü zevattan bazılarının yerlerinin değişmiş ve bazılarmm da vazifelerinden ayrılmış oldukları anlaşıl
dığından (bu komisyonların ilişik listede adları ve
vazifeleri yazılı zatlardan teşkil edilmesi; Maarif Ve
killiğinin 8/V II/ 1942 tarihli ve 4/171/1554 sayılı
tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, İcra Vekilleri He
yetince 27 temmuz 1942 tarihinde kabul olunmuş

Ziya İshao

tS M E T

İN Ö N Ü

Adliye Vekili

Başvekil

Ömer Celâl Sarç
Kerim Erim

Steuerwald
Cemal Köprülü

Dil ve Tarih-Coğraf>a Fakültesi
Almanca Doçenti
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Profesörü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Profesörü
Gazi Terbiye Enstitüsü Alman
ca Öğretmeni
D il ve Tarih-Coğraf}’a Fakültesi
Almanca Doçenti

Y ed ek :
Bedi Ziya Egemen
Tahsin Bekir Balta

Dahiliye Vekili

A.K. Artunkal D r .A .F .T u z e r
Maarif Vekili

İktisat Vekili

Yücel

Hariciye Vekili V.

Ş. Saraçoğlu
Nafia Vekili

A . F. Cebesoy

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili

D r. H . Alata§

Strrt Day

Oûmrük ve inhisarlar Vekili

Sempson
Orhan Burian
Şekip Engineri
Nurettin Sevin
İrfan Şahinbaş

.

F. Engin

Fakültesi
Fakültesi
İngilizce
İngilizce
Fakültesi

Hirsch
Burhanettin
man

Batı-

Ticaret Vekili

D r. B. Uz

Hâmit Dereli

Edebiyat Fakültesi Doçentlerin
den
Yabancı DBIer Okulu Almanca
Lektörü

Fuchs

Halide Edip Adnan Edebiyat Fakültesi Profesörle
rinden
Auerbacb
Edebiyat Fakültesi Ord. P rofe
sörlerinden
Elliot
Yabancı Diller Okulu İngilizce
Lektörü
Sami ye Bühan
Yüksek Öğretmen Okulu İngi
lizce öğretmeni
Celâl Kent
Tıp Fakültesi
Marazî Teşrih
Asistanı
Y ed ek:

Y ed ek:
Saffet Korkut

Münakalât Vekili

D il ve Tarih-Coğrafya
İngilizce Lektörü
D il ve Tarih-Coğrafya
İngilizce Doçenti
Siyasal Bilgiler Okulu
Öğretmeni
Siyasal Bilgiler Okulu
Öğretmeni
D il ve Tarih-Coğrafya
İngilizce Doçenti

Ziraat Vekili

Ş. R. Hatip oğlu

R. Karadeniz

Anstock

İn gilizce k om isyon u:

İn gilizce kom isyonu:

F. A ğra h

İktisat Fakültesi Dekanı
Fen Fakültesi Ord. Profesörle
rinden
Yabancı Diller Okulu Almanca
Lektörü
Hukuk Fakültesi Ord. Profesör
lerinden
Edebiyat Fakültesi Romanoloji
Doçenti

Mümtaz Turhan
Siyasal Bilgiler Okulu Alman
ca Öğretmeni
Ankara Hukuk Fakültesi Profe
sörlerinden

H. S. Isienemencioğlu

M. M Vekili

Z. Fahri Fmdıkoğlu İktisat Fakültesi Profesörlerin
den
Ali Yar
Fen Fakültesi Ord. Profesörle
rinden

Y ed ek:
REİSİCUMHUR

Malîye Vekili

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Fransızca Doçenti
Siyasal Bilgiler Okulu Fransızca
Öğretmeni

Dr. Şükrü Akkaya
MöUer

Lengüistik

Y ed ek:

Alm anca kom yisonu:

27/VII/İ942

Saraçoğlu

Edebiyat Fakültesi
Profesörü

A lm anca kom isy on u :

Melâhat Özgü

tu r.

R. Hulûsi özdem

1 8 7

D il ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
İngilizce Doçenti
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
İngilizce Doçenti

_

Vahit Turhan

Edebiyat
Fakültesi
İngiliz
Edebiyatı Tarihi Asistanı
Buk Eva Marchand Y abana Diller Okulu Fransızca
Lektörü
İtalyan ca kom isyonu:

Yabancı dil imtihan komisyonları
Ankara

R. Hulûsi Özdem

Yabancı dil imtihan komisyonları

Bartalini

Fransızca kom isyonu:
Can^>orde
■
Bedrettin TunceF
NuruUah Ataç
Reşat Nuri Darago

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Fransızca Profesörü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Doçenti
Atatürk Lisesi Fransızca Öğret
meni
Siyasal Bilgiler Okulu Fransızca
Öğretmeni

Auerbacb

İstanbul
Fransızca kom isyonu:
Üniversite Edebiyat Fakültesi
Auerbach
Ord. Prof.
Galatasaray
Lisesi Müdürü
Behçet Güçer
Yusuf Şerif Kılıçel Yüksek Öğretmen Okulu Garp
Edebiyatı Tarihi Profesörü
Edebiyat
Fakültesi Umumî Ru
S. Esat Siyavuşgil
hiyat Doçenti

Edebiyat Fakültesi Lengüistik
Profesörü
Edebiyat Fakültesi Ord. Profe
sörlerinden
Yabancı Diller Okulu İtalyanca
Lektörü

Y edek;
1. Hakkı Akyol

Edebiyat Fakültesi
fesörlerinden

^fd . Pro

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

S ay fa ; 2

t a m im l e r

Kararname No. 18516
Resmi dairelerle 3659 sayılı kanunun şumulü
dâhiline giren bilumum müesseselerde günlük mua
melelerden tahassül eden her nevi lüzumsuz ve dö
küntü kâğıt ve kartonların toplanarak rutubetsiz ve
temiz yerlerde muhafaza edilmesine ve bunlarm be
delsiz olarak Sümerbank emrine hazır tutulmasma
mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin
13/VII/ 1942 tarihli ve 1/1013 saydı tezkeresiyle
teklif edüen ilişik K/364 sayılı kararın meriyete
konulması; İcra Vekilleri Heyetince 4/V1I1/1942 ta
rihinde kabul olunmuştur.
4/V11I/1942
REİSİ CUMHUR

tSM E T INOr^Ü
BaşTckll

Adliye Vekili

Ş, Saraçoğlu
M. M. Vekili

H . S. M enem encioğlu
Dahiliye Vekili

Hariciye Vekili V.

A. R, Artunkal D r. A. F . T üzer Ş. Saraçoğlu
Maliye Vekili

Maarif Vekili

Nafıa Vekiü

Yücel

A . F. Cebesoy

F. A ğra h
iktisat Vekili

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Strrt D ay

D r. ti. Alataş

T. C.
BAŞVEKÂLET
Koordinasyon Bürosu
Umumi Kâtipliği
Sayı: 1/1173

TİCARET ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 74z0/2

20 /] III/1942
ÖZET:
Millî Müdafaa ve Na
fıa inşaatı dışında ka
lan inşaat h.

Maarif Vekilliğine
4/VII/1940 tarihli ve Koordinasyon Bürosu
1/177 sayılı tamimle. M illî Müdafaa ve Nafıa in
şaatı haricinde kalan inşaata başlanmadan veya mu
kaveleye bağlanmadan Başvekâletten istizan olunması
rica edilmişti. Böyle bir takyide artık mahal kal
madığından badema, şimdiye kadar yapılıp henüz
cevaplandırılmamış olan müracaatlar da dâhil olmak
üzere, her türlü inşaat ve tamiratın Başvekâletin
muvafakatine arz edilmeden yaptırılması saygı ile
rica olunuTg
Başvekil n.

Müsteşar
Cemal Y e ¡il

Ziraat Vekili

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

R. Karadeniz

:

Ş. R. Hatip oğlu

Münakalât Vekili

F. Engin

Ticaret Vekili

D r. B. Uz

Karar sayısı : 354

Sayı: 81/7616

1 — Resmî dairelerle 3659 saydı kanunun şu
mulü dâhiline giren bilumum müesseselerde günlük
muamelelerden tahassül
eden beyaz veya renkli,
çizgili, çizgisiz, yazdı ve yazısız her nevi lüzumsuz
ve döküntü kâğıt ve kartonlar toplanarak rutubetsiz
ve temiz yerlerde muhafaza olunacaktır.
2 — Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri ile bilâhara İktisat Vekâletince tâyin ve ilân olunacak şe
hirlerin Belediye hudutları dâhilinde bulunan birinci
maddede yazılı daire ve müesseselerde toplanan kâğıt
ve kartonlar bedelsiz olarak Sümerbank emrine hazır
tutıdacaktır.
3 — Şahıslar elinde bulunan ve ikinci madde
hükümlerinin tatbik olunmadığı mahallerdeki daire
ve müesseselerde toplanan kâğıt ve kartonlar kâğıt
ticaretiyle meşgul olan kimselere satılabilir.
4 — işbu karar neşri tarihinden
itibaren
mer’idir.
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Başlığı
No.
3659 Bankalar ve Devlet Mûesseseleri memurları Aylıklarının
tevnit ve Teadülü hakkında
kanun
ll/VIl/1939 3
3780 Milli Korunma Kanunu
26/1/1940 3
3954 Millî Korunma kanununun
bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun 28/Xll/1940 3
4156 Millî Korunma Kanununun
bazı maddeleıinın değiştiril
mesi hakkında kanun
23 Xn/1Q41 3
4180 Millî Korunma Kanununun
bazı maddelerinin de^iiştirılmesine ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair
kanun
5/11/1942 3
(28 ağustos 1942 tarih ve 5196
Oazete'den)

NEŞRİYAT
MUDÛRLUûO

20 1539 4255
21

22

433 4417

121 4698

23

107 4991

23

232 5023

888

ÖZET:
Millî Müdafaa ve
Ñafia İnşaatı dışın
da kalan inşaat h.

Maarif -Veicili a.

Ihsan Sungu

31/VIII/1942
SEFERBERLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 8022-2/1202

889

ÖZET :
Öğretmenler arasın
da vukua gelen de
ğişikliklerin vaktin
de bildirilmesi h.

Bazı okul idarelerinin öğretmenler arasında
yapılan değişikliği veya yeniden tâyin olunan öğret
menlerin künyelerini vaktinde Vekillik Seferberlik
Müdürlüğüne bildirmemelerinden dolayı, tecil ve
celpten tehir işlerinin aksamakta olduğu anlaşılmak
tadır.
1 — Öğretmenlerin askerlik durumlarını takip
için 31/V II/ 1941 tarih ve 893 sayılı tamimin 6 ncı
maddesinde bildirildiği üzere, vukua gelen değişikliği
- öğretmenin naklen geldiği okul da tasrih edilmek
suretiyle - günü gününe Vekillik Seferberlik Müdür
lüğüne bildirmelerini,
2 — Okullara yeniden tâyin edilecek öğretmen
lerin askerlik durum cetvellerininde noksansız olarak
göndermelerini dilerim.
Maarif Vekili

sayılı Resmî

M. B.

21/VIII/1942
ÖZET:

Ticaret okulları Im
tihan talimatnamesi
h.
Orta ticaret
okullarım ve ticaret liselerini
bitirme imtihanları için
imtihan talimatnamesi 9
uncu maddesi b fıkrası hükümlerinin tatbik edilme
sine itina edilecektir.
İmtihan talimatnamesi mucibince kurulacak ko
misyonlardan başka, okullarımızı bitirmek üzere bu
lunanlarla, iş vereceklerin bir tanışması mahiyetinde
telakki edilen, iktisadi
müesseselerden imrihanrlf
mümeyyiz bulundurmak keyfiyeti göz önünde bu
lundurulacaktır. Ancak iktisadi müesseselerden bu
lundurulacak mümeyyizlerin durumu, müşahit re
takdir edilecek not üzerinde reyleri de istişari ma
hiyettedir. Bu itibarla imtihan not cetvellerini inv
tihan talimatnamesi hükümleri dâhilinde kurulan vo
imtihan komisyonunu teşkil eden mümeyyizler imzaIryacaktır. İktisadi müesseselerden imtihanlarda bu
lunan mümejyizler de imtihanlar hakkındaki düşüikcelerini birer raporla okul idarelerine bildirecekler
dir.
İmtihanlar sonunda okul idareleri; lise bi
tirme ve orta ticaret okulu bitirme imtihanları rar
porları olmak üzere iki ayn dosyada raporlana
asıUarmı saklıyacak ve tasdikli suretlerini de Ve
killiğe göndereceklerdir.

890

'

31/VHI/1942

M illî Müdafaa ve Nafıa inşaatı dışında kalan
inşaata başlanmadan önce Başvekâletten izin alınma
sına lüzum kalmadığı hakkındaki 20/VIII/1942 ta
rih ve 1/1173 sayılı Başvekâlet tezkeresinin bir örneği
yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğine göre iş yapılmasını rica ederim.

A. Ö.

31 ağustos 1 9 4 2

Haşan - Â li Yü cel

Maarif Vekili a.

A. A.

Rü¡tü Uzel

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayi: 8975

1 7 / V 111/1942
ÖZET:
Köy kadınlan gezi
ci kurslarının ça
lışma programı k.

891

Köy kadınlan gezici kurslarının her köydeki
çalışma müddet ve zamanmm tesbiti ve bu işleria
bir programa bağlanması
hakkında 27/VII/1942
tarih ve 182 sâyılı Tebliğler Dergisinde çıkan 868
sıra numaralı tamim, köylerinde halen gezici kurs bu
lunan veya yeniden açılmasına karar verilmiş olan
vilâyetler maarif müdürlüklerini ilgilendirmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Maarif Vekili b.

N. B.

Rü¡tü Uzel

BEDEN TERBİYESİ
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 72/1023

17/VIU/1942
ÖZET:
Beden Terbiyesi mâkellefiyeti çalışma
ları h.

892
Valiliklere

1 — Bölge beden terbiyesi istişare heyetlerine
dâhil bulunan maarif müdürleriyle kazalardaki maa
rif memurları ve nahiye merkezlerindeki başöğret
menler ve grup teşkilâtı yapılmış köylerdeki bu işe
memur edilmiş öğretmenlerin, beden terbiyesi mü
kellefiyeti çalışmalarını ekli olarak sunulan esaslar
dâhilinde tetkik etmeleri lüzumlu görülmüştür.

31 adustos 1 9 4 2

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

2 — Beden terbiyesi müdürleri ve asbaşkanlannm bu vazifelerin ifası hususunda maarif müdür
lerine yardımda bulunmalarını bilhassa rica ederim.
3 — Mükellefiyet durumunu tetkik için Mer
kezden ayrıca müfetti§ler de gönderilecektir.
4 — Beden terbiyesi mükellefiyeti işinin iyi
bir esasa bağlanması için bugünkü hakikî durumu
nu öğrenmek istiyoruz.
Zatı âlilerine bu mevzuda en yakın yardımcı
plan ve teşkilâtı itibariyle de köylere kadar kademe
leri bulunan maarif müdürünün, anlamak istediğimiz
çiherlerin tahkiki için vazifelendirilerek neticelerini
gösterir tetkikat raporlarının 30 eylCd 1942 tarihine
kadar Vekâlete
gönderilmesi hususunun teminini
laygılarımla rica ederim.
Maarif Vekili

S.

G,

S ay fa: 3

Ticaret okulları öğretmenlerinden terfi edenlere
ait kıdem tablosu
30 lira m a a ş ta n 35 lira m a a ş a g e ç e n le r
Kıdemi
Okulun adı
Kula Orta

Vazifesi

Ticaret Okulu

Büro,

Fransızca,

Adı ve soyadı

Birinci

Devre

2 nci Devre

Adana Ticaret Lisesi

Gün

Naim Erim

7

8

1

Kâmil Kefeli

7

8

4

Sabri Akmer

7

9

26

Sami Maktalan

4

1

23

10

8

1

6

9

1

Muzaffer Dinçol

7

11

Nevzat Dağemre

7

9

Fransızca

Öğretmeni

H a s a » 'A l i Y ü c e l

Ay

Elyazısı

Öğretmeni
Samsun Ticaret Lisesi

Sene

Büro, Mate

matik ve Fransızca Öğret

Öğrenmek istenilen m addeler:
1 — Hangi tarihterÜDeri vilâyet merkezinde ve
kazalarmda beden terbiyesi mükellefiyeti tatbik edil
mektedir ?
2 — 1942 kânunusanisinin ikinci gününden iti
baren mükellefiyet tatbik edilen yerlerde deftere
kayıtlı ve her tevellüt ayrı ayrı gösterilmek üzere
mükelleflerin sayısı ne kadardır?
3 — Mayıs 1942 ayı içinde mükellefler hangi
günlerde Beden
faaliyetleriyle meşgul olmuştur;
bunlardan muay>’en bir meşguliyet günü alınarak
bu mesaiye filen kaç mükellefin iştirâk ettiği tesbit
edilmelidir ?
4 — Verilecek bu rakam ve malûmatın, tetkiki
ile vazifelendirilen arkadaş tarafından hangi yazılı
vesikalarda görüldüğü sarih surette zikrolunacaktır.
(Böyle yazılı vesika yoksa alınan malûmatın nasıl
âlmdığı tasrih edilecektir).
5 — Mükelleflerin beden terbiyesi kimler ta
rafından yaptırılmaktadır. Bunların sporla alâkalan,
resmi veya hususi meslek ve sanatları nedir?
6 — Yaptırılan hareketler senenin muhtelif
mevsiminde açık ve kapalı nerelerde yaptırılmıştır?
7 — Bu faaliyetler 1 haziran 1941 den 1 ha
tiran 1942 ye kadar hangi ay ve günlerde yapılmış
tır, yapılmıy'an günler varsa yapılmaması sebepleri
nedir?
8 — Bu faaliyetler için Bölge Beden Terbiyesi
bütçesinde 1941 haziranmdan 1942 haziranına kadar
ae kadar masraf edilmiş ve bu sarfiyat ne gibi yerlere
yapılmıştır ?

meni
İstanbul Ticaret Lisesi

ikinci

Devre

Matematik

Öğretmeni
İstanbul Yüksek İktisat ve

Yüksek Kısım Nakliyat ve

Ticaret Okulu

Tarifeler Öğretmeni

İzmir Ticaret Lisesi

İkinci Devre Beden Terbi

İhsan Ali Dereoğlu

yesi Öğretmeni

Cevat Tamer

35 lira m a a ş ta n 4 0 lira m a a ş a g e ç e n le r
İstanbul Ticaret Lisesi

ikinci

Devre

Malbilgisi

Öğretmeni
İzmir Ticaret Lisesi

İkinci

Devre

Tabiiye

ve

İngilizce Öğretmeni

İkinci Devre

İstanbul Ticaret Lisesi

Bürokomer-

siyal Öğretmeni
İkinci Devre

İstanbul Ticaret Lisesi

Sayı; 75

893

V lll/1 9 4 2

siyal Öğretmeni

6 eylül 1942 tarihine rastlıyan 9 eylül atletizm
müsabakaları, bu yıl İzmir Enternasj'onal Fuarı açılmıyacağı için Atletizm Federasyonu programından
pkarılmıştır.
Müsabakaların yapılmryacağının alâkalılara bil
dirilmesini saygı ile rica ederim.
Umum Müdür

S.

G.

Cemil Taner

Nejat Kent

15

10"

İsmet Alkan

6

3

8

17

7

9

Rıza İzzet Gimeri

• 27

19

25

İbrahim Nail Esin

14

11

—

5 0 lir a m a a ş ta n 6 0 lira m a a ş a g e ç e n le r
İkinci Devre Ticaret Arit

İstanbul Yüksek İktisat ve

Yüksek

Ticaret Okulu

Öğretmeni

İzmir Ticaret Lisesi

İkinci

Kısım
Devre

Ali Rıza Besen
Fransızca

Bürokomer-

siyal Öğretmeni

ÖZET:
9 eylül atletizm
müsabakalarının yapılmıyacağı h.

Beden Terbiyesi Bölge Başkanlıklarına

-

Bürokomer-

metiği Öğretmeni

1 8

19

4 0 lir a m a a ş a ta n 5 0 lir a m a a ş a g e ç e n le r

İstanbul Ticaret Lisesi

BEDEN TERBİYESİ
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

—

—

6 0 lira m a a ş ta n 7 0 lira m a a ş a g e ç e n le r
İstanbul Yüksek İktisat ve

Yüksek Kısım Ticaret Hu

Ticaret Okulu

kuku Öğretmeni

İstanbul Yüksek İktisat ve

Yüksek Kısım Ticaret Arit

Ticaret Okulu

metiği Öğretmeni

İstanbul Yüksek İktisat vt>

Yüksek Kısım

Ticaret Okulu

retmeni

İzmir Ticaret Lisesi

İkinci

Devre

Öğretmeni

Mekki Hikmet Gelenbeğ

—

Faik Somer

13

19

—

Nihat Sayar

5

3

28

—

—

Bütçe ö ğ 
Matematik
Hamdi Karaçivi

18

—

—

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

S a rfa : 4

Öğretmeni Asım Korkut Manisa Orta Okul Müdür
ve
Tarih-Coğrafya Öğretmenliğine,
Bitlis Orta

TÂYİNLER;

Okul Müdür ve Tabiiye Öğretmeni Nedim Erkut
Rize Orta Okul Müdür ve Tabiiye Öğretmenliğine,
Ayvalık Orta Okul Müdür Muavini ve Tabiiye Öğ
retmeni A. Doğan Toker Develi Orta Okul Müdür

Yozgat Lisesi Müdür ve Tarih Oğretmeci Şinasi Onurkan Bursa Kız Öğretmen Okulu Müdür
ve Tarih Öğretmeoliğine, Denizli İsmet İnöoü Lise

ve Tabiiye Öğretmenliğine, Karaman Orta Okul
Müdür Muavini ve Türkçe Öğretmeni Cevdet Bay
kal İnegöl Orta Okul Müdür ve Türkçe Öğretmenli
ğine, Muğla Orta Okul Müdür Muavini ve Tabiiye

si Felsefe Öğretmeni Şevket Cevdet Acuner Yozgat
Lisesi Müdür ve Felsefe öğretmenliğine, İzmir Gazi
Orta Okul Âlatematik Öğretmeni ve Müdür Mua
vini Şekûr Çağatay İzmir Tilkilik Erkek Orta Okul

Öğretmeni Ali İkiz Turgutlu Orta Okul Müdür ve

Müdür ve Matematik Öğretmenliğine, Adana Erkek

Tabiiye Öğretmenliğine, Turgutlu Orta Okul Müdür

Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Ba§muavûıi Arif N i

ve Tabiiye Öğretmeni Hilmi Ziya Apak İzmir Karşı

hat Asya Malatya Lisesi Müdür ve Edebiyat Öğret

yaka Orta Okul Müdür ve Tabiiye Öğretmenliğine,

menliğine, Malatya Lisesi Müdür ve Coğrafya Öğret

M. Kemalpaşa Orta Okul Müdür ve Matematik Öğ

meni Askerî Ergun Kütahya Lisesi Müdür ve Coğraf

retmeni Esat Kural Çatalca Orta Okul Müdür ve

ya öğretmenliğine, Kütahya Lisesi Müdür ve Felsefe

Matematik Öğretmenliğine, İğdır Orta Okul Mü
dür ve Türkçe öğretmeni Faruk Ediz M. Kemalpaşa

öğretmeni Enver Demir İzmir İnönü Lisesi Müdür ve
Felsefe Öğretmenliğine ve Denizli İsmet İnönü Ala-

Orta Okul Müdür ve Türkçe Öğretmenliğine, Er
zurum Öğretmen Okulu Coğrafya Öğretmeni Enver

cematik Öğretmeni ve Müdür Muavini Raşit Mocan
aynı okul Müdürlüğüne, Hopa Orta Okul Müdür

Uğaneke İğdır Orta Okul Müdür ve Tarih-Coğrafaya

ve Tabiiye Öğretmeni Sait Turan Cey’han Orta Okul
Müdür

ve

Tabiiye

31 ağustos 1942

Öğretmenliğine,

Öğretmenliğine, Gaziantep Kız Enstitüsü Çiçek Öğret

Antakya

Mustafa Aksoy Hopa Orta Okul Müdür ve Tabiiye

meni Mücellâ Incikaya Bursa Necatibey Kız Ensti
tüsü Müdürlüğüne ve Gaziantep Kız Enstitüsü Y e
mek pişirme Öğretmeni ve Müdür Muavini Leman

Öğretmenliğine, Yozgat Lisesi Başmuavini ve Türk

Subaşı da aynı okul Müdürlüğüne tâyin edilmişlerdir.

Erkek Lisesi

Başmuavini ve Tabiiye

Öğretmeni

çe Öğretmeni Nevzat Akıncı Samsun Orta Okul

;

il a n l a r

Maarif ve okul müdürlüklerine
T e b liğ le r D erg isin in 171 in ci
sa y ısın d a , ta le b e d e n to p la n a c a k
k ita p la r a d a ir n e şre d ile n 8 2 9 nu
m a r a lı ta m im g e re ğ in in (b ilh a s s a
3 ü ncü m a d d e ) en k ısa b ir z a m a n
z a rfın d a y e rin e getirilm e& i ö n em le
v e t e k r a r r ic a olunur»

Okul defterleri hakkında
O kul k o o p e ra tifle ri v e okul
id a re le ri ta le b e n in h e r tü rlü d e f
t e r ih tiy a cın ı te m in e tm e k ü z e re
a ş a ğ ıd a a d re s i y a z ılı B irliğ e m ü
r a c a a t e d e b ilirle r:
İ th a lâ tç ı v e ih r a c a tç ı b irlik le ri
u m u m î k â tip liğ i
Ö m e r A b it h an ı, G a la ta - İs
tan b u l
T e lg r a f : B iru m k a - İstan b u l
M ü ra c a a t s ıra s ın d a s e n e lik n o r 
m a l ih tiy a cın m ik ta rı b ild irile c e k tir.

Müdür ve Türkçe Öğretmenliğine, Rize Orta Okul
Müdür ve Türkçe Öğretmeni Cemal Arda Salihli

Hatay valiliğinden 19 39 - 1 9 4 0 - 1 9 4 1
yıllarından mesken bedeli alacağı bulunan
ilkokul öğretmenlerine

DÜZELTME:

Orta Okul Müdür ve Türkçe Öğretmenliğine, Art
vin Orta Okul Müdür Muavini Haşan Yavuz aynı
<^ul Müdürlüğüne, İstanbul Erkek Terzilik Okulu

Tebliğler Dergisinin 184 üncü sayısmda 879

Sanat Bilgisi ve Meslekî Resim Öğretmeni ve Mü

sıra numarasiyle çıkan Beden Terbiyesi Umum Mü

dür Muavini Zeki Biçmen aynı okul Müdürlüğüne,

dürlüğüne ait «Gençlik kulüp ve gruplannm mü

1939, 1940 ve 1941 jalmdan Hatay Valiliğinden
meskeû bedeli alacağı olan ilk okul öğretmenlerinin
bu alacaklarının tediyesini temin maksadiyle 1942

Ankara Üçüncü Orta Okul Müdür Muavini ve Ma

hürleri» mevzulu tamimin

dokuzuncu satırındaki

yalı bütçesine gereken tahsisatm konulduğu ve mü

tematik Öğretmeni

«teşmil edilmesinkı» ibaresi «teşmil edilmemesinin»
olarak düzeltilecektir.

racaatlarında alacaldarmm tediye edileceği, adı ge

Ali Rıza İmer Karaman Orta

Okul Müdür ve Matematik Öğretmenliğine, Ankara

çen Valilik Maarif

müdürlüğünün

12/VIII/1942

tarih ve 7775 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Dördüncü p r ta Okul Müdür Muavini ve Türkçe

BU D E R G İD EK İ KAN UN LAR, KA RA RLA R VE TA M İM LERLE D İĞ ER Y A Z ILA R T A R A FIM IZ D A N O K U N M U ŞTU R,
1
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45

23

34

13

24

35

46

14

25

36

47

4

15

26

37

48

5

16

27

38

49

6

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

12
2
3
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VEKİLLİĞİ

İî ü d C r l ü ğ ü n c e
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

h er

GÜNLERİ

h a fta

ÇIKARI-

Lîîl. İLGİLİ MAKAM VE MÜES5ESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

C İL T ; 5

c.

T.
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMAD
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RÎF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT Mü
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDll

TEBLİĞLER DERGİSİ
7 EYLÜ L 1 942

n e ş r iy a t m ü d ü r l ü ğ ü
S a y t: 7 9 4 3
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-

Okul kitapları hakkında

ÖZET:
1942 - 1943 ders yılında
okutulacak kitaplar h.

1— 1942— 43 ders yılında ilk okullarla orta okullarda, liselerde, öğretmen okullarında, sanat ve ticaret okullarında okutulacak ders
kitaplarımn ve yazanlarının adları bu tamime ekli listelerde gösterilmiştir.
2 — Okullarda, bu tamim ile adları bildirilen kitaplardan başka hiçbir kitap ders kitabı olarak talebeye aldırılamaz.
3 — Bu kitaplar hiçbir yerde bu tamime ilişik listede yazılı fiyatlardan daha yukarı bir fiyatla satılamaz. Kâğıt ve baskı malzemesi
fiyatlarının aşırı derecede yükselmiş olması okul kitaplarına umumi masrafları karşıhyacak şekilde zam yapılmasım zaruret haline getir
miştir. Bu yeni fiyatlar, eski fiyatlarla basılan kitapların üzerine yeni fiyat damgası basılmak veya resmî fiyat etiketi yapıştırılm*ak sure
tiyle kitapların üzerinde tesbit edilmiştir. Bu kitapların yeni baskılarına doğrudan doğruya yeni fiyatlar konulmuştur. Hiçbir kitap, üze- 1
rinde yazılı olan fiyattan daha yukarı fiyatla satılamaz. Üzerinde eski fiyat bulunan, fakat yeni fiyatı gösteren damga ile mühürlenmemiş ve
ya üzerine resmî fiyat etiketi yapıştınimamış olan kitaplar eski fiyatlarla satılacaktır.
4 — Bu tamimde adları bildirilen kitaplardan Maarif Vekilliğince neşredilmiş olanlar Maarif Vekilliği Yayınevlerinde kitapçılara
vc Okul Kooperatif Yasasına göre kurulmuş Okul Kooperatiflerine Maarif Vekilliği Neşriyatı Satış Talimatnamesi hükümleri dairesinde
toptan ve istiyenlere perakende satılacaktır. Bu kitaplarm satışına başlanmışür.
Listede adları gösterilmekle beraber yanlarmda fiyatları tesbit edilmemiş olan kitaplar yeni kabul olunan ve baskısı henüz ikmal edilmiyen kitaplardır. Baskı işleri biter bitmez bunların da fiyatları ayrı bir liste halinde neşrolunacaktır.
Bunlarm dışında kalan ve henüz hususi tabiler tarafından bastırılmakta olan kitapların da yeni fiyatları bu ikinci listeye ilâve edilecektir.
5 — Listede gösterilen kitaplarm elde, geçen yıllarda ihtiyaca göre bastırılmış muhtelif baskıları mevcuttur. Geçen. seneden kalan ve
82/4074 sayılı ve 4/V/1942 tarihli tamim gereğince bu yıl da kullanılmak üzere toplanmış bulunan kitaplardan âzami istifade yoluna
gidilmesi memleket iktisadiyatı bakımından bir zarurettir. Bu itibarla ve muhtelif baskılar arasında esaslı ve mühim bir fark olmadığı
için talebe bunlardan her hangi birini kullanmakta serbestir. Yalnız öğretmenler, okuttukları ders kitabının en son baskısını ellerinde bulun
durmakla ve derslerini bunlardan takibederek daha önceki baskılara nazaran bir tadil bulunduğu takdirde talebeye bunları not ettirmekle
ve aym zamanda talebe elindeki kitapların, yeni terimlerle hazırlanmış tabıları olmasını teminle mükelleftirler. Yeni bastırılan lise tarih
ve lise, orta okul coğrafya kitapları hakkında yapılan ayrı tamimlere göre hareket edilecektir.
Bilhassa 1940— 1941 ders yılı başında okullara dağıtılan kitap düzeltme kılavuzlariyle matematik kitapları. öğretmen kılavuzlarını
ilgili öğretmenler daima elleri altında bulunduracaklardır. Bu hususun temininden okul müdürleri doğrudan doğruya mesuldürler.
— Orta okullarla liselerin, öğretmen okullarının ve diğer meslek okullarmın kız ve erkek talebesine mahsus askerliğe hazırlık kitaplarımn baskısı tamamlanmıştır. 1942— 43 ders yılında askerlik derslerinde yalnız bu kitaplar okutulacaktır.
7 — Listede kitabı birden fazla gösterilmiş olan derslere ait kitaplardan birini öğretmenler, başöğretmen veya okul müdürüne damşarak seçeceklerdir. Yalnız bu suretle ders yılı başında seçilerek talebeye aldırılan kitap ders yılı içinde artık değiştirilemez.
^

8 — 13/IV/1942 tarih ve 2/17695 sayılı dahilî posta telgraf ve telefon ücretleri tarifesi kararnamesinin 6 ncı sıra numarasında zikredildiği üzere evrak postasiyle sevk edilen âzami iki kiloluk okul kitapları paketleri her 50 gram ve artığı için 10 para posta ücretine tabi
dir. Posta paketi olarak verilenlerden ise, aym kararnamenin 19 uncu sıra numarasında yazıldığı gibi, en küçük ücret 10 kuruş olmak üzere
her kilogram ve artığından 5 kuruş posta ücreti alınır.
Bu posta ücreti kitap sevk edenler tarafından verilecek vc alıalar hiçbir suretle bu ücreti ödemeye mecbur tutulmıyacaklardır.
9 — Hususi tabiler tarafından basılan kitaplardan baskısı bozuk kitaplar görülürse bu kitapların bir örneği okul idarelerince veya il
gili Maarif Müdürlüklerince mühürlenerek Vekillik Neşriyat Müdürlüğüne gönderilecektir. Vekillik, bu yolda basılmış kitaplarm okunma
sını hemen yasak edeceği gibi lüzum gördüğü her kitabı her vakit okullarda okutulmaktan kaldırabilir.
10 — Bu tamimde yardımcı kaydiyle talebeye tavsiyesi bildirilen kitapların talebe tarafından alınması mecburi tutulmıyacaktır.
11 — Talebesi zamanında ders kitaplarım temin edemiyen ilk okullar vaziyeti. Maarif Müdürlükleri vasıtasiyle; orta okullar, liseler
ve meslek okulları doğrudan doğruya ve derhal Vekillik Neşriyat Müdürlüğüne telle bildireceklerdir. Bu arada hangi kitapların ne sebep
lerle temin olunamadığı ihtiyaç miktariyle birlikte yazılacaktır.
Gereğince hareket edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
A. ö .
H a ş a n - Âli Yücel

1942-1943 DERS YILI KİTAPLARI
İLK OKULLAR
Fiyatı
Yazanın adı

Kitabın adı

Ders

1

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.

İLK O KU L BİR İN C İ SIN IF
Alfabe (Şehir baskısı)
Alfabe (Köy baskısı)
İlk Okuma Kitabı I. .
Birinci Yıl Kitabı . .

Türkçe;

.
.
.
.

.
.
.
.

M urat Ö zgün ve İhsan G ökçe. Mf. V.
M urat Ö zgün ve İhsan G ökçe. Mf. V.
K o m i s y o n .................................. Mf. V.
K o m i s y o n .................................. Mf. V.

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.

15
15
25
35

Köy Okulları için

İLK O KUL İK İN C İ SIN IF
İlk Okuma Kitabı II. . . . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 25
İkinci Yıl K i t a b ı............. K o m i s y o n ............................... ... Mf. V. Yayınevleri. 55

Türkçe:

I;
' Köy Okulları için

İL K O KU L Ü ÇÜ N CÜ SIN IF
îlk Okuma Kitabı III. . . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 40
Üçüncü Y ıl Kitabı . . . . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 50
Resimli Coğrafya
Defteri I. Faik R e çit U n a t ......................... Kanaat Kitabevi . . 16

Türkçe:
Hayat Bilgisi:

Köy Okulları için
Yardımcı

İLK O KU L D Ö R D Ü N C Ü SIN IF
Türkçe:
Tarih:
Yurt Bilgisi:

-

Coğrafya:

İlk Okuma Kitabı IV. . .
D ilb ilg is i............................
ilk Okul Tarih Kitabı IV.
İlk Okul Yurt Bilgisi
Kitabı IV.
Yeni İlk Coğrafya I. . . .

K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................
H âm it O n g u n s u ......................

Mf. V. Yayınevleri. 40
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yaymevleri. 35

Tartk R o n a ...............................
A b d ü lk a d ir Sadi K azanctoğlu .

Mf. V. Yayınevleri. 20
Semih Lûtfi Kitabevi. 35

Cumhuriyet Çocuklarına C em al A r if A la g ö z Yeni Coğrafya Dersleri I.
B esim D arkot. Kanaat Kitabevi
Resimli ve Haritalı Yeni
Türkiye Coğrafyası. S a ffet G e y la n g i l ...................... Hilmi Kitabevi .
Matematik:

Tabiat Bilgisi:
Musiki:

İlk Okul Coğrafya Atlası.
İlk Okul Aritmetik Kdtabı
IV.
İlk Okul Geometri
Kitabı IV.
İlk Okul Matematik
Kitabı IV. P ]
Tabiat
Bilgisi
IV. . .
İlk Okullarda Musiki. . .
Solfej D e rsle ri................
Musiki
İlk

.

.

42

.

.

40

K o m i s y o n ..................................

Mf. V. Yayınevleri. 40

M azhar K t z t I d e m ir ...................

Mf. V. Yayınevleri. 20

A r if E t i k a n ............................... Mf. V. Yayınevleri.
M azhar K tztIdem ir - A r if
Etikan. Mf. V. Yayınevleri.
T a n k R ona ve S u p h i D o ğ u k a n . Mf. V. Yayınevleri.
H u lu si Ö k t e m ............................ Remzi Kitabevi . . .
Ai. Sadi E Og e m e n ................................................... Semih T ürfi Ki-

A lfa b e si............. M u h ta r A t a m a n .........................

Ankiirii

20
40
35
25

Yardımcı

tabevi. 54

Yardımcı

Pnçf?ı

Kn-

tuşu No. 360. 40
Musiki Dersleri ve
Okul Şarkıları. N ih a t Erkm an ve C em il K a r al. Kanaat Kitabevi . . 14

r*] Sınıf IV Aritmetik ve Geometri kltapUn bir arada ciltli.

Yardımcı
Yardımcı

í^ a r if VekilUii TehU^lef Dergimi

7 Eylül 1942

Sayfa t 7

Fiyatij

Yazanın adı

Kitabın adı

Ders

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.

Musiki öğretici ve nota
lektürü I ve II inci Bölüm. Zati A r c a ..................................

Muallim Ahmet Ha
lit ve Kanaat Kitabevleri.

24
25

:i I inci Bölüm
i| II nci Bölüm

Yardımcı

il

Çocuklara Taganni
Dersleri. Z ek i G ü n g ö r . . . . . . . . .

32

li Yardımcı

İLK O KU L BEŞİN Cİ SIN IF

Türkçe:
Tarih:
Yurt Bilgisi:
Coğrafya:

Matematik:

Tabiat Bilgisi:
Musiki:

İlk Okuma Kitabı V. . . .
D ilb ilg is i............................
ilk Okul Tarih Kitabı V.
İlk Okul Yurt Bilgisi
Kitabı V.
Yeni İlk Coğrafya
II.

K o T ? ıis y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
H âm it O n g u n s u ......................... Mf. V. Yayınevleri.

40

T a n k R o n a ............................... Mf. V. Yayınevleri.
Lûtfi KiA h d ü lk a d ir Sadi K azancıoğlu . Semih

25

tabevi.

45

Ii
40

1
;|
il
|l
ilü
1j

Cumhuriyet
Çocukları
na Yeni Coğrafya Ders Cefnal A r if A la gö z ve
Besim D arkot. Kanaat Kitabevi . .
leri II.

50

|l
i

Yeni Resimli ve Haritab
Umumî Coğrafya. S a ffet G e y la n g il ...................... Hilmi Kitabevi . . .

45

i

Mf. V. Yaymevleri.

40

!1
j

Mf. V. Yayınevleri.

25

Mf. V. Yaymevleri.

30

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Remzi Kitabevi . . .
Semih Lûtfi Kitabevi.
A lfa b e si............. M uhtar A t a m a n ......................... Ankara Posta Kutuşu No. 360.

55

İlk Okul Coğrafya Atlası K o m i s y o n ..................................
İlk Okul Aritmetik K ita
bı V. M azhar K t z t I d e m ir ...................
İlk Okul Geometri
Kitabı V. A r if Et i k a n ...............................
İlk Okul Matematik
M azhar K tztIdem ir - A r if
Et ikan,
Kitabı V. P }
Tabiat Bilgisi V ............. Tartk Rotta ve S u p h i D o ğ u k a n .
İlk Okullarda Musiki . . . H u lu si Ö k t e m ............................
Solfej D e rsle r i................ M. Sadi E ğ e m e n .........................
Musiki
İlk

Musiki Dersleri ve
Okul Şarkıları. N ihat Erkm an ve C em il K a r al. Kanaat Kitabevi . .

Musiki öğretici ve nota
lektürü I ve II nci Bölüm. Zati A r c a ...................................... Muallim Ahmet Halit ve Kanaat Kitabevleri.
Çocuklara Taganni
Dersleri. Z ek i G ü n g ö r
{•] Sınıf V Aritmetik ve Geometri kitapları bir arada ciltli

—

i

!

40
25

Yardımcı

54

Yardımcı

40

Yardımcı

14

Y ardım a

24

!
1
jl
!
1 I inci

Bölüm
II nci Bölüm

25

I

32

! Yardımcı
i

Yardımcı

LİSELERİN VE ÖĞRETMEN OKULLARININ BİRİNCİ DEVRELERİ İLE ORTA OKULLAR
Fiyatı'

Satıldığı yer

Yazanın adı

Kitabın adı

Ders

^

İZAHLAR

K. S.ı
ORTA O KU L BİR İN Cİ SIN IF
Türkçe:
Tarih:
Coğrafya:

Matematik:

Tabiat Bilgisi

Yabancı Dil:

Musiki:

Orta Okuma Kitabı I.
D ilb ilg is i............................
Orta Okul için Tarih L
Coğrafya I. < [ * 3 ................
Coğrafa Dersleri I. -[*} . .
Orta Atlas ......................
Coğrafya Defterleri
(N o. 1-7) P * } .
Coğrafya İş Atlası:
Amerika - Avustralya
(III üncü Defter).
Matematik
Dersleri
I.
Matematik Alıştırma
Kitabı I.

K o m i s y o n ............
K o m i s y o n ............
Vaik Re^it Unat . .
Faik Sabri D u ra n .
H âm it Sadi Selen.
Faik Sabri D u ra n .

Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Kanaat
Kanaat
Kanaat

Faik Sabri D u ra n .

Kanaat Kitabevi

H . S. S elen - F. R. Unat
K o m i s y o n ...................

Hilmi Kitabevi
Mf. V. Yayınevleri.

İbrahim ö z to p ç u - M ustafa
G ültekin.
I................ K o m i s y o n ..................................

Tabiat Bilgisi
Tabiat Bilgisi ödev ve
İnceleme Defteri I.
Almanca Ders Kitabı I
Fransızca Ders Kitabı L
İngilizce Ders Kitabı L
Okullarda Musiki . . , .
Solfej D e rsle r i...............
Musiki

Alfabesi

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Kitabevi
Kitabevi
Kitabevi .

.

35
45
100

.

.

80

.

.

45

.

150

.

10

Tanesi, yardımcı

12 50

Yardımcı

.

.

.

Ciltli, yardımcı

55

1
f

M f. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

60

j Yardımcı
¡I

Sami A k y o l . . .
K om isyon . . . .
K om isyon . . . .
D r. L. Faucett. .
H u lu si ö k te m . .
M . Sadi E ğ e m en.
M uhtar A tam an .

Musiki öğretici ve nota
lektürü I ve II nci Bölüm. Zati A rca

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Remzi Kitabevi
Semih Lûtfi Kitabevi.
Ankara Posta Kutuşu No. 360.
.

.

.

Muallim Ahmet Halit ve Kanaat Kitabevleri.

i

35

İ! Yardımcı

65

ji

1

i

70

(

70

1

100

j

Y ardım a

54

Yardımcı

40

Yardımcı

1'il
ü

24
25

I inci Bölüm (
II nci Bölüm /

ORTA O KU L İK İN C İ SIN IF
Türkçe:
Yurt Bilgisi:
Tarih:
Coğrafya:

Matematik:
Tabiat Bilgisi

Fizik:
Ev İdaresi:

Askerlik :

Orta Okuma Kitabı II.
Dilbilgisi . .
Yurt Bil pisi T
Orta Okul için Tarih II.
Coğrafya
II. .
Coğrafya Dersleri II.
Orta Atlas .
Coğrafya Defterleri
(N o. 1-7). [ * * }
Coğrafya İş Atlası:
Avrupa (2 nci Defter).
Coğrafya İş Atlası:
Amerika - Avmstralya
(3 üncü Defter).
Matematik Dersleri
II.
Tabiat Bilgisi II.
Tabiat Bilgisi ödev ve
İnceleme Defteri II.
Fizik I.
Fizik Alıştırma Kitabı I.
Ev İdaresi...........................
Aile Bilgisi (Ev İdaresi).
Askerliğe Hazırlık 1.
(Erkekler için)

K o m i s y o n ............................... ... Mf. V. Yayınevleri. 35
K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 45
T ezer T a§k i r a n ......................... Mf. V. Yayınevleri. 30
A li H aydar T a n e r ...................... Mf. V. Yayınevleri. 110
Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat Kitabevi . . 100
H âm it Sadi S e le n ...................... Kanaat Kitabevi . . 50
Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat Kitabevi . . 150

Ciltli, vardımcı

Faik Sabri D u r a n ......................

Kanaat Kitabevi . . 10

Tanesi, yardımcı

H. 5. S elen - F. R. U n a t ............

Hilmi Kitabevi . . . 12 50 Yardımcı

H . S. S elen - F. R, U n a t .............
K om isyon ...................................
K o m i s y o n ..................................

Hilmi Kitabevi . . . 12 50 Yardımcı
Mf. V. Yayınevleri. 55
Mf. V. Yaymevleri. 60

Sam i A k y o l ...............................
H . D e n e r ve A . B ek m a n . . . .
H ayri D e n e r ............................
Süheylâ A r e l ............................

Mf.
Mf.
Mf.
Mf.

N âztm İ ç s e l ...............................

Hilmi Kitabevi . . . 50

H akki

E z g e ç ............................

V.
V.
V.
V.

Yayınevleri. 25
Yayınevleri. 30
Yayınevleri.
Yayınevleri. 80

Mf. V. Yayınevleri.

(•] üzerinde «Yeni müfredat programına göre yazılmi|tır» kaydı bulunacak ve 1942 baskılı olacaktır.
(*•] 1) Bütün dünya, 2) Beş kıta, 3) Avrupa, 4) Asya, 5) Afrika, 6) Amerika, 7) Türkiye.

30

Yardımcı

M aarif Vekilliği Tebliğlor Dergisi

7 Eylül 1 9 4 2

Sayfa* 9

Fiyatı
Yazanın adı

Kitabın adı

Ders

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.

Yabana Dil:

Musiki;

Askerliğe Hazırlık I.
(Kızlar için)
Almanca Ders Kitabı II.
Fransızca Ders Kitabı II.
İngilizce Ders Kitabı II.
Okullarda Musiki . . . .
Solfej Dersleri ...............

R ecaí ö k t e n ............................... Mf. V. Yayınevleri.
K o i m s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
D r. L. F a n c e t t ............................ Mf. V. Yayınevleri.
H u lu si Ö k t e m ............................ Remzi Kitabevi . . .
AÍ. Sadi E O
ç e m e n ......................... Semih
Lûtfi Ki-

tabevi.

Musiki öğretici ve nota
lektürü I ve II nci Bölüm. Zati A r c a ..................................... Muallim Ahmet Fîalit ve Kanaat Kitabevleri.

25
65
70
70

100

Yardımcı

54

Yardımcı

I inci Bölüm (
II nci Bölüm i Yardımcı

24
25

i
ORTA O KU L
Türkçe:
Yurt Bilgisi:
Tarih:
Coğrafya:

Matematik:
Tabiat Bilgisi:

Fizik:
Kimya:

Askerlik:

Yabana Dil:

Musiki:

Orta Okuma Kitabı III.
D ilb ilg is i............................
Yurt Bilgisi II................
Orta Okul için Tarih III.

Ü ÇÜN CÜ SIN IF

K o m i s y o n ..................................
K o i n i s y o n ..................................
E ezer T a ^ k t r a n .........................

ve K âzım N a m i
D u ru .
Yeni Türkiye Coğrafyası. Faik Sabri D u r a n ......................
Türkiye Coğrafyası
. . H âm it Sadi S e le n ......................
Orta Atlaç
. . Faik Sabri D u r a n ......................

Coğrafya Defterleri
(N o. 1-7). [ * * }
Coğrafya İş Atlası:
Türkiye
(4 üncü Defter).
Matematik Dersleri III.
Tabiat Bilgisi III............
Tabiat Bilgisi Ödev ve
İnceleme Defteri III.
Fizik II...............................
Kimyaa G i r i ş ...................
Zehirli Gazlardan
Korunma Dersleri.
Hazırlık
II.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık II.
(Kızlar için)
Almanca Ders Kitabı III.
Fransızca Ders Kitabı III.
İngilizce Ders Kitabı III.
Okullarda Musiki . . . .
Çnifpi D e r sle r i................

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

45
45
35

Sadrı E rtem

Mf. V.
Kanaat
Kanaat
Kanaat

Yayınevleri. 120
Kitabevi . . 90
Kitabevi . . 50
Kitabevi . . 150

Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat Kitabevi . .

10

Ciltli, yardımcı
Tanesi, yardımcı

H âm it Sadi S e le n ...................... Hilmi Kitabevi . . . 12 50 Yardımcı
K om isyon .................................. Mf. V. Yayınevleri. 55
K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 60
Sami A k y o l ............................... Mf. V. Yayınevleri.
H. D e n e r ve A . B ek m a n . . . . Mf. V. Yayınevleri.
İzzet K em a l E rksal ................... Mf. V. Yayınevleri.

30

Yardımcı

35
35

H ik m et K o n u r alp - K a d ri
Y am an.

Mf. V. Yayınevleri.

E z g e ç ............................

Mf. V. Yayınevleri.

35

R ecai Ö k t e n ...............................
K o m i s y o n ............................... .
K o m i s y o n ..................................
D r. L. F a u c e t t ............................
H u lu si Ö k t e m ......................... .
AÍ. Sadi E ç e m e n .........................

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Remzi Kitabevi . . .
Semih Lûtfi Kitabevi.

30

7 50

Askerliğe

H akkı

Musiki öğretici ve nota
lektürü I ve II nci Bölüm. Zati A r c a ............ ........................ Muallim Ahmet Halit ve Kanaat Kitabevleri.
-

[*] Üzerinde «Yeni müfredat programına göre yazılmıştır» kaydı bulunacak ve 1942 baskılı olacaktır.
[••] 1) Bütün dünya, 2) Beş kıta, 3) Avrupa, 4) Asya, 5) Afrika, 6) Amerika, 7) Türkiye.

65
70
70
100

Yardımcı

54

Yardımcı

24
25

I nci Bölüm I
,
„
-o-,i Yardımcı
II ncı Bolum I

LİSELER
Fiyatı
Ders

Edebiyat:
Tarih:
Coğrafya:

Cebir:
Creometri •
Biyoloji:
Fizik:
Kimya:

Askerlik:

Yabana Dil:

Yazanın adı

Kitabın adı

K. S.;
LİSE BİR İN C İ SIN IF
Edebiyat ............................ A li C anip Y ö n t e m ...................... Kanaat Kitabevi . .
Yazılar IV............... Süleym an Şevket T a n h ............. İst. Ayyıldız Pazarı.
İlk Çağ T a r ih i................... A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysun, E n v er Ziya K aral. Mf. V. Yayınevleri.
Genel Coğrafya Dersleri İbrahim H akki A k y o î - M acit
A rd a, Mf. V. Yayınevleri.
R îiv iîk Aflas
. .
. Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat Kitabevi . .
Aritmetik ve Cebir I. K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yaymevleri.
Gpnmpfri T.
................ K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
Biyoloji I............................ H ayri A r d i ç ............................... Mf. V. Yayınevleri.
Fizik I................................... H . D e n e r ve A . B ekm an . . . . Mf. V. Yayınevleri.
Kimya I............................... A . B e k m a n ............................... Mf. V. Yayınevleri.
Kimya Lâboratuvar
Defteri I. Selâhattin F . ö z y a r ................... Mf. V. Yayınevleri.
Askerliğe Hazırlık I.
(Erkekler için) F erit B ir t e k ............................... Mf. V. Yayınevleri.
Askerliğe Hazırlık I.
(Kızlar için) T ahir T i p i .................................. Mf. V. Yayınevleri.
Almanca Ders Kitabı
K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
III.
Almanca Ders Kitabı
IV. P } . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
Fransızca Ders Kitabı
III. {=!=}. K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
1Fransızca Ders Kitabı
IV. P } . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
İngilizce Ders Kitabı IV. D r. L. F aucett . ......................... Mf. V. Yayınevleri.
l is e

Edebiyat:

Coğrafya:
Cebir:
Geometri:
Biyoloji:
Fizik:
Kimya:

Askerlik:

Yabana Dil:

1*1

130
100

70

350

Ciltli, yardıma

75
75
100
60
65

45
45
65
60
70
80
75

İK İN C İ SIN IF

Edebiyat Tarihi
Dersleri. A g â h Sirrt L e v e n t ...................... Kanaat Kitabevi . .

Ruhbilim:
Tarih:

İZAHLAR

Satıldığı yer

190

İzahlı Divan Şiiri
Antolojisi. N e a n et tin H alil O n a n ............. Mf. V. Yayınevleri. 150
Türk Edebiyatı Tarihi. . . H ifz i T e v fik G önensay . . . . .
N ih a t Sami Banarli. Hilmi Kitabevi . .' . IGO
R u h b ilim ............................ A li H aydar T a n e r ...................... Mf. V. Yayınevleri.
Orta Çağ T a r ih i................ A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysan, E n v er Ziya K aral. Mf. V. Yayınevleri. 65
Devletler Coğrafyası. . . . B eh çet G ü ç e r ............................ Mf. V. Yayınevleri.
Büyük A t l a s ...................... Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat Kitabevi . . 350
Aritmetik ve Cebir II. K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 70
Geometri II......................... K o m i s y o n ......................... \ . . Mf. V. Yayınevleri. 70
Biyoloji II............................ M u h sin B i n a l ............................ Mf. V. Yayınevleri. ICO
Fizik II.................................. H . D e n e r ve A . B ek m a n . . . . Mf. V. Yayınevleri. 60
Kimya II............ .................. A . B e k m a n ............................... Mf. V. Yayınevleri. 70
Kimya Lâboratuvar
Defteri II. Selâhattin F . ö z y a r ................... Mf. V. Yayınevleri.
Askerliğe Hazırlık II.
(Erkekler için) F erit B i r t e k ................................. Mf. V. Yayınevleri. 65
Askerliğe Hazırlık II.
(Kızlar için) T ahir T i p i .................................. Mf. V. Yayınevleri. 55
Almanca Ders Kitabı
IV. c *] . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 60
Almanca Ders Kitabı
V. p } . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 60
Fransızca Ders Kitabı
IV. P } . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 80
Fransızca Ders Kitabı
V. p } . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 80
İngilizce Ders Kitabı IV. D r. L. Faucelt
Mf. V. Yayınevleri. 75
taUbemİB ««viyMİııe ^öre iki kitapt«« birimi »«febilir.

Yardım a

GltU, yardımcı

M aarif V ekilli^ Tebliğler Dergisi

7 m y lh i 1942

S ayfa; 11
!j

1

Fiyatı
Hj
K. SJİ

1

1!

I

Ders

Kitabın adı

|

Yazanın adı

Satıldığı yer

İZAHLAR

L İS E Ü ÇÜN CÜ SIN IF

debiyat:

Tarih:
Felsefe:

Toplumbilim;
Coğrafya:
Cebir:
Geometri:
Fizik:
Kimya:

Jeoloji:
Astronomi:

Askerlik;

Yabana Dil:

Türk Edebiyatı
Antolojisi.
Tanzimattan beri Edebiyat
Tarihi I.
Tanzimattan beri Edebiyat
Antolojisi.
Son Asır Türk
Edebiyat! Tarihi.
Yeni ve Yakın Çağlar
Tarihi.
Filozofiye Başlangıç . . . .
M a n t ık ...............................
Bediiyat ............................

A li C anip Y ö n t e m ...................... Mf. V. Yayınevleri.

180

İsmail H abih S e v ü k ...............

Remzi Kitabevi . . .

175

İsmail H abib S e v ü k ................ Remzi Kitabevi . . .

150

M ustafa N ih a t Ö z ö n ................
A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysun, E n v er Ziya K araL
M eh m et E m in E r i§ ir g il ............
H aşan-Â li Y ü c e l ......................
M^ustafa N a m ık Ç a n k t ............

Mf. V. Yayınevleri.

175

Estetik ...............................
S o s y o lo ji............................
Türkiye Coğrafyası . . . .
Büyük A t l a s ......................
Cebir III. (Fen kolu).
Cebir III. (Edebiyat k olu).
Geometri III........................
Fizik III. (Fen kolu).
Fizik III. (Edebiyat kolu).
Kimya III............................
Kimya Dersleri
(Edebiyat kolu).
Zehirli Gazlardan
Korunma Dersleri.

Suut K em a l Y e t k i n ...................
N ecm ettin S a d a k ......................
Besim D a r k o t ............................
Faik Sabri D u r a n ......................
K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................
H. D e n e r ve A . B ekm an . . . .
H . D e n e r .....................................
A . B ekm an ...............................

Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Kanaat
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.

Kimya Lâboratuvar
Defteri III.
Jeoloji ...............................
A str o n o m i.........................
Kozmografya
(Edebiyat kolu).
Askerliğe Hazırlık III.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık III.
(Kızlar için)
Almanca Ders Kitabı
V.
Almanca Ders Kitabı
VI. p } .
Fransızca Ders Kitabı
V. P } .
Fransızca Ders Kitabı
VI. p } .

Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Semih

Yayınevleri. 85
Yayınevleri. 65
Yayınevleri.
Lûtfi K i
tabevi. 100
Yayınevleri. 35
Yayınevleri. 130
Yayınevleri.
Kitabevi . . 350
Yayınevleri. 90
Yayınevleri. 80
Yayınevleri. 125
Yayınevleri. 120
Yayınevleri. 110
Yayınevleri. 90

İzzet K em a l E rksal ................... İnkılâp Kitabevi . .

50

H ik m et K o n u r alp, K a d ri
Y am an,

17 50

Mf. V. Yayınevleri.

Selâhattin F , Ö z y a r ................... Mf. V. Yayınevleri.
M alik Sayar ve M alik O ngan. Mf. V. Yayınevleri. 110
N ü z h et G ö k d o ğ a n .................. Mf. V. Yayınevleri. 100
H ilm iye D e n e r

Hilmi Kitabevi . . .

45

Ferit B ir t ek . . .

Mf. V. Yayınevleri.

70

T ahir T ip i . . .

Mf. V. Yaymevleri.

50

K om isyon

. . .

Mf. V. Yayınevleri.

60

K om isyon

. . .

Mf. V. Yayınevleri.

60

K om isyon

. . .

Mf. V. Yayınevleri.

80

K om isyon

. . .

Mf. V. Yayınevleri.

[*] öj[r«tm «n talebenin seviyegine gfore iki kitaptan birini seçebilir.

Ciltli, yardımcı
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M aarif Vekilliği Tebliğler Dergimi

S ayfa: 12

Lise Felsefe ve Toplumbilim Dersleri için yardımcı kitaplar
Vekillik

Neşriyatı. Yaratıcı Tekâmülden
Hayatın Tekâmülü . .B erg so n , H en ri - Ai. Ş ek ip

II
1
Mf. V. Yayınevleri.

70

G e o rg e - Ai. S a ffet
E n g in . Mf. V. Yayınevleri.

65

T u n ç.

Beşerî Bilginin
Prensipleri B erk eley ,

lususi Neşriyat :

İi
il
ı

1
Tıpta Tecrübe Usulünür
Tetkikına Giriş B ern a rd , C laude - G alip Ataç. Mf. V. Yayınevleri. 65
i
Sosyolojinin Unsurları . B o u g lé , C harles ve R affatdt,
f . - Kâztm N ami D u ru .. Mf. V. Yayınevleri. 130 ;
i
Uzluk Oğlu Farabinin
t
Eserlerinden Seçme
i
■
* Parçalar. Farabi - K tvam ettin B urslan. Mf. V. Yavınevleri. 25
Kâinatın
Muammaları. H a eck el, Ernst - A li H aydar
T a n er. Mf. V. Yayınevleri. 12 50İ;
i!
Kant’tan P arçalar............. K ant, E m m a n uel - Al. E m in
1
E riçirgil. Mf. V. Yayınevleri. 25
Bediiyat .......................... Lalo, C harles - B urh a n
i
i
T o p ra k . Mf. V. Yayınevleri. 60
r:ı1
Monadoloji ...................... L eibniz, G o ttfried W ilh elm Suut K em a l Y e tk in . Mf. V. Yayınevleri. 15
İnsan Akılesi Hakkında
Yeni Deneyişler. L eibniz, G o ttfried W ilh elm ~
N ev za t Ayas. Mf. V. Yayınevleri. 60
Hayatın Mihaniki
L œ b, fa c q u e - M eh m et
Telâkkisi.
"
K arabasan. Mf. V. Yayınevleri. 12
Bilgi ve H a ta ...................... Alach, E rnst - Sabri Esat
Siyavtqgil. Mf. V. Yayınevleri. 35
Ahlâk T ecrübesi................ R auh, F rie d e rie - Ziyaettin
F a h ri F tn d tk o ğlu . Mf. V. Yayınevleri. 50
Mistiklik ve Mantık . . . . R ussell, B ertra n d - Y u s u f
Ş e rif K îltçel. Mf. V. Yayınevleri. 17 50|
R
ussell,
B
ertra
n
d
H am dî
Felsefede İlmî Metot . . .
p
A k v erd i. Mf. V. Yayınevleri. 50
1
Etika ............................... . Spinoza, B a ru ch - Suut
i
K em a l Y e tk in . Mf. V. Yayınevleri. 12
Psikoloji I............................ H at em i S en ih S a r p ................... İkbal Kitabevi . . . 125
Psikoloji II......................... H at em i S en ih S a r p ................... İkbal Kitabevi . . . 100
S o s y o lo ji............................ İsm ail H akkt Baltactoğlu . . . Yeniadam İdarehanesi. L50 1
Felsefe ............................... İsm ail H akkt Baltactoğlu . . . Yeniadam İdarehanesi. 50
Çocuk ve Genç Ruhu ■ [*} Ziya Talat Ç a ğ t l ...................... Gazi Terbiye Enstii
tüsü Talebe Kooperatifi. ]LOO i

-

Ö ĞRETM EN O KU LLA RI B İR iN C İ SIN IF
Edebiyat:
Eğitim ve Ruhbilim
Tarih:

Edebiyat ............
Güzel Yazılar IV.
Çocuk Psikolojisi
İlk Çağ Tarihi . .

Coğrafya :

Genel Coğrafya

Cebir:
Geometri :
Biyoloji:
Fizik:

Büyük A t l a s .....................
Aritmetik ve Cebir I. . . ,
Geometri I...........................
Biyoloji I............................
Fizik I..................................

Dersleri.

f*I öğrttraen oknilan İle köy enstitüleri İçin.

A li C anip Y ö n t e m ......................
Süleym an Şevket T a n h .............
İbrahim A lâ ed d in Gövsa . . .
A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysun, E n v er Ziya K aral.
İbrahim H akkt A k y o l - M acit
A rda.
Faik Sabri D u r a n ......................
K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................
H ayri A r d t ç ...............................
H . D e n e r ve A . B ekm an . . . .

Kanaat Kitabevi . . 130
İst. Ayyıldız Pazarı. 100
Mf. V. Yayınevleri. 110
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V.
Kanaat
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.

Yayınevleri.
Kitabevi . .
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.

70

350
75
75
100

60

Ciltli, yardımcı

ıs

Ders

M aarif VeküM^İ Tebliğler Dergisi

Fiyatı

Kitabın adı

Yazanın adı

1

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.l
i

Kimya:
Resim ve Elisleri:

Beden Terbiyesi:
Askerlik :

Kimya I. (Öğretmen
Okulu). İzzet K em a l Erksal ................... Mf. V. Yayınevleri.
Resim, Elişi ve Sanat
Terbiyesi. İsmail H akkı T o n g u ç ............ Muallim Ahmet Halit Kitabevi.
Beden T erb iy esi................ Selim Sırrı T a r c a n .................. Mf. V. Yayınevleri.
Askerliğe Hazırlık I.
(Erkekler için) F erit B i r t e k ............................... Mf. V. Yayınevleri.
Askerliğe Hazırlık I.
(Kızlar için) T a b ir T i p i .................................. Mf. V. Yayınevleri.
ö ğretm en

Edebiyat:

115
İZO
45
45

i

OKULLARI İK İN C İ SIN IF

Tanzimattan beri Edebiyat
Tarihi I. İsmail H abib S e v ü k ................ Remzi Kitabevi . . . 175
Tanzimattan beri Edebiyat
.
Antolojisi. İsmail H abib S e v ü k ............... Remzi Kitabevi . . . 150
Son Asır Türk Edebiyatı
Tarihi. M ustafa N ih a t Ö z ö n ................ Mf. V. Yayınevleri. 175

Eğitim ve Ruhbilim: Çocuk P s ik o lo jis i............ İbrahim A la ed d in G övsa ........... Mf. V. Yayınevleri.
Pedagoji ............................ Sadrettin Celâl A n t e l ............ Kanaat Kitabevi
Pedagoji I............................ H alil F ik ret K a n a d ...............
Müellife müracaat
(Gazi Terbiye Enstitüsü).
T arih:
Orta Çağ T a r ih i............... A r ij M ü fit M ans el, Cavit
Baysun, E n v er Ziya K aral. Mf. V. Yayınevleri.
Umumî öğretim
Öğretim Yöntemi:
Usulleri. H . R. Ö ym en ve N . Erkm an . . Mf. V. Yayınevleri.
Coğrafya:
^ Devletler Coğrafyası . . . B eh çet G ü ç e r ............................ Mf. V. Yayınevleri.
Büyük Atlas......................... Faik S abri D u r a n ...................... TCiiniiiît îCtfiihpvi
Cebir:
Aritmetik ve Cebir II. K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
Geometri:
Geometri II......................... K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri.
Fizik:
Fizik II.................................. H . D e n e r ve A . B e km an . . . . Mf. V. Yayınevleri.
Kimya:
Kimya II. (Öğretmen
Okulu). İzzet K em a l E rksal ................... Mf. V. Yayınevleri.
Biyoloji:
Biyoloji II.......................... M u h sin B i n a i ............................ Mf. V. Yayınevleri.
Sağlık Bilgisi;
Yeni ij iy e n ......................... D r. Bahattin Faik K ö k d em ir . Mf. V. Yayınevleri.
Resim ve Elisleri:
Resim, Elişi ve Sanat Terbivesi. İsmail H akkı T o n g u ç ............ Muallim Ahmet Halit Kitabevi.
Beden Terbiyesi.:
Beden T erb iy esi................ Selim Sırrı T a r c a n ................... Mf. V. Yayınevleri.
Askerlik:
Askerliğe Hazırlık II.
Mf. V. Yayınevleri.
(Erkekler için) F erit B i r t e k ............................... Mf. V. Yayınevleri.
Askerliğe Hazırlık II.
(Kızlar için) T ahir T i p i .................................. Mf. V. Yayınevleri.
ö ğretm en

Edebiyat:

75

110
116

100
65
137 5»
350
70
70
60
65
100
140

115
130
65
55

O KULLARI Ü ÇÜN CÜ SIN IF

A li C anip Y ö n t e m ...................... Mf. V. Yayınevleri. 180
İsmail H abib S e v ü k ................ Remzi Kitabevi . . . 175
İsm ail H abib S e v ü k ............ ... Remzi Kitabevi . . . 150
M ustafa N ih a t Ö z ö n ...............

Mf. V. Yayınevleri.

i

i

1
!1
t

;
1
!
1

Türk Edebiyatı
Antolojisi.
Tanzimattan beri Edebiyat
Tarihi I.
Tanzimattan beri Edebiyat
A ntolojisi.
Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi.

Ciltli, yardımcı

175

jli
I
i
l|
İl
i
il

Sarfa» 14

Ders
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M aarif V ek illiğ i T eb liğ le r D e r e s i
mm

Satıldığı yer

Yazanın adı

Kitabın adı

A r if M ü fit M ansel, Cavit
Yeni ve Yakın çağlar
Baysıın, E n v er Ziya K aral. Mf. V. Yayınevleri.
Tarihi
Eğitim ve Ruhbilim: Pedagoji ............................ Sadrettin C elâl A n t e l ............ Kanaat Kitabevi . .
Pedagoji II........................ H alil F ikret K a n a d ................... Müellife müracaat
(Gazi Terbiye Enstitüsü).
Mf.
V.
Yayınevleri.
Pedagoji T a r i h i ............. N a fi A t u f K a n s u ................
Mf. V. Yayınevleri.
S o s y o lo ji............................ N ecm ettin S a d a k ................
Toplumbilim:
Mf. V. Yayınevleri.
Umumî Öğretim Usulleri. H . R. Ö ym en ve N . E rkm an
Öğretim Yöntemi:
Mf. V. Yayınevleri.
Türkiye Coğrafyası . . . . Besim İ D a r k o t .....................
Coğrafya:
Cebir III. (Lise Edebiyat
Cebir:
Mf. V. Yayınevleri.
kolu için). K o m i s y o n ............................
Hilmi Kitabevi . . .
Kozmografya ................... H ilm iye D e n e r ...................
Astronomi:
Mf. V. Yayınevleri.
Okul I ji y e n i ...................... D r. Celâl A b d i Ç eleb io ğ lu
Sağlık Bilgisi:
Resim, Elişi ve Sanat
Resim ve Elisleri:
Muallim Ahmet HaTerbiyesi. tsmail H akki T o n g u ç
lit Kitabevi.
Mf. V. Yayınevleri.
. Selim S trn Harcan . .
Beden Terbiyesi:
Beden Terbiyesi . . . .
Askerliğe Hazırlık III.
Askerlik:
Mf. V. Yayınevleri.
(Erkekler için) F erit B ir t e k ................
Askerliğe Hazırlık III.
Mf. V. Yayınevleri.
(Kızlar için) T a b ir T i p i ...................

Tarih:

Fiyatı
1
1
K. S.i
1

İZAHLAR

85
116

100
70
130
137 50

80
45
100

115
120
70
50

ORTA TİCARET O KU LLA RI BİR İN C İ SIN IF
Türkçe:
Tarih:
Coğrafya:

K o m i s y o n ......................................... Mf. V. Yayınevleri. | 35
K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 45
Faik R eşit U n a t ......................... Mf. V. Yayınevleri. 100
Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat Kitabevi . . 80
H âm it Sadi S e le n ...................... Kanaat Kitabevi . . 45
Orta Atlas................................. Faik Sabri D u r a n ...................... ... Kanaat Kitabevi . . 150
Coğrafya Defterleri. . . .
Faik Sabri D u r a n .......................... Kanaat Kitabevi . . 10
(N o. 1-7).

Orta Okuma Kitabı I.
D ilb ilg is i............................
Orta Okul için Tarih I.
Coğrafya Dersleri I. -[^} .
Coğrafya Dersleri I. -[^} .

Coğrafya İş Aalası:
Asya - Afrika
( I inci defter) H . S. S elen - F. R. U n a t ...............
Matematik
Dersleri
I. K o m i s y o n ..................................
Genel Aritmetik
Geometri: Matematik Alıştırma
Kitabı I. İbrahim Ö ztopçu - M ustafa
G ültekin.
Tabiî İlimler ve
Sağlık Bilgisi: Tabiat Bilgisi I................... K o m i s y o n ..................................
Tabiat Bilgisi ö d ev ve
İnceleme Defteri I. Sami A k y o l ...............................
D a k tilo g r a fi .......................... S a ffet İrte n k ................................
Daktilografi:
Fransızca Ders Kitabı I. K o m i s y o n ..................................
Yabana Dü:
İngilizce Ders Kitabı I. D r. L . F a u c e t t ............................
ORTA TİCA R ET O KU LLA RI
Türkçe:
Tarih:
Yurt Bilgisi:
Coğrafya:

Orta Okuma Kitabı II.
D ilb ilg is i............................
Orta Okul için Tarih II.
Yurt Bilgisi I......................
Coğrafya II.........................
Coğrafya Dersleri II.
Orta Atlas............................
Coğrafya Defterleri.
(N o. 1-7). C **}.
Coğrafya İş Atlası: Avrupa (İkinci Defter).
Coğrafya İş Atlası: Amerika - Avusturalya
(Üçüncü Defter).

Hilmi Kitabevi . . .
Mf. V. Yayınevleri.

V.
V.
V.
V.

Ciltli, yardım a
Tanesi, yardımcı

Y ardım a

12 50
55

Yardımcı

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf.

1

i
i1

60

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.

Yardımcı

35
75
70
70

İK İN C İ SIN IF

K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................
A li H aydar T a n e r..........................
T ezer T a ş k t r a n ..............................
Faik Sabri D u r a n ................... ...
H âm it Sadi S e le n ......................
F a ik S a b ri D u r a n ..........................

Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Kanaat
Kanaat
Kanaat

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Kitabevi . .
Kitabevi . .
Kitabevi . .

Faik Sabri D u r a n ......................

Kanaat Kitabevi . .

35
45
110
30
100
50
150

lifli trijrrıımpı

10

Tanesi, yardımcı

12 50

Yardımcı

H . S. S elen - F. R. U n a t ............. Hilmi Kitabevi . . .

1

H . S. S elen - F. R. U n a t .............

Hilmi Kitabevi . . . 12 5» Y ardım a

[•] ÛztrİBdt «YchI müfredat programına göre yaailmıştır» kaydı bulunacak ve 1942 baskılı olacaktır.
(**] 1) Bâtfln dünya, 2) Beş kıta, 3) Avrupa, 4). Asya, 5) Afrika, 6) Amerika, 7) Türkiye.
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Yazanın adı

Kitabın adı

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.

Cebir - Geometri:
Fizik:

Matematik Dersleri II. K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 55
Orta Okul Fizik I................ H. D e n e r ve A . B eknıan . . . . Mf. V. Yayınevleri. 30
Fizik Alıştırma Kitabı I. H ayri D e n e r ............................... Mf. V. Yayınevleri.

'
t

Tabiî İlimler ve
Sağlık Bilgisi: Tabiat Bilgisi II................ K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 60
Tabiat Bilgisi Ödev ve
İnceleme Defteri II. Sami A k y o l ............................... Mf. V. Yayınevleri. 25
Daktilografi . . . . . . . . S a ffet İrten k ............................ Mf. V. Yayınevleri. 75
Daktilografi:

Yardım a

i

Askerlik:

Yabana Dil:

Askerliğe Hazırlık I.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık I.
(Kızlar için)
Fransızca Ders Kitabı II.
İngilizce Ders Kiitabı II.

H akki

E z g e ç ............................

Mf. V. Yayınevleri.

30

Mf. V. Yayınevleri. 25
Mf. V. Yayınevleri. 70
D r. L . F a u c e t t ............................ Mf. V. Yayınevleri. 70

R ecai Ö k t e n ...............................
K o m i s y o n ..................................

1.
1
:
i

i

ORTA TİCARET O KU LLA RI Ü ÇÜ N CÜ SIN IF
Türkçe:

Tarüı:
Yurt Bilgisi:
Coğrafya:
Cebir - Geometri:
Fizik:
Kimya:

Orta Okuma Kitabı III. K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 45
D ilb ilg is i............................ K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 45
Orta Okul için Tarih III. Sadri E rtem
Yurt Bilgisi II......................
Yeni Türkiye Coğrafyası.
Türkiye Coğrafyası
. .
Matematik Dersleri III.
Orta Okul Fizik II.............
Kimaya giriş ...................
Zehirli Gazlardan
Korunma Dersleri.

Tabiî ilimler ve
Sağlık Bilgisi: Tabiat Bilgisi III................
Tabiat Bilgisi Ödev ve
İnceleme Defteri III.
Daktilografi:
D a k tilo g r a fi......................
Stenografi:'
Stenografi ........................
Askerlik:
Askerliğe Hazırlık II.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık II.
(Kızlar için)
Yabana Dil:
Fransızca Ders Kitabı III.
İngilizce Ders Kitabı III.

ve K âzım N a m i
D u ru .
T ezer T a § k t r a n .........................
Faik Sabri D u r a n ......................
H âm it Sadi S e l e n ......................
K o m i s y o n ..................................
H . D e n e r ve A . B ek m a n . . . .
izzet K em a l E r k s a l ...................
H ik m et K o n u r alp, K a d ri
Yam an.

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Kanaat K itabevi. . .
Kanaat K itabevi. . .
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

120
35
90
50
55
35
35

Mf. V. Yayınevleri. 60

Sami A k y o l ...............................
S a ffet i r t e n k ...............................
S a ffet i r t e n k ...............................

Mf. V. Yayınevleri. 30
Mf. V. Yayınevleri. 75
Mf. V. Yayınevleri. 25

E z g e ç ............................

Mf. -V. Yayınevleri. 35

R ecai Ö k t e n ...............................
K o m i s y o n ............ .....................
D r. L. F a u c e t t ............................

Mf. V. Yayınevleri. 30
Mf. V. Yayınevleri. 70
Mf. V. Yayınevleri. 70

TİCARET LİSELERİ BİR İN C İ SIN IF
Türkçe:
Tarih:
Coğrafya:

Cebir:
Fizik:

Edebiyat ............................ A li C anip Y ö n t e m ................... Kanaat K itabevi. . . 130
Güzel Yazılar TV............... S. Şevket T anli ......................... İst. Ayyıldız Pazarı. 100
İlk Çağ T a r ih i................... A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysun E n v er Ziya K aral. Mf. V. Yaymevleri. 70
Genel Coğrafya Dersleri Ibrahim H akki A kyol • M acît
A rda. Mf. V. Yayınevleri.
Devletler Coğrafyası. . . . B eh çet G ü ç e r ............................ Mf. V. Yayınevleri.
Aritmetik ve Cebir I. . . . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 75
Aritmetik ve Cebir II. . . K o m i s y o n .................................. Mf. V. Yayınevleri. 70
Fizik I................................... H . D e n e r ve A . B ekm an . . . . Mf. V. Yayınevleri. 60

[•j ÜzerİHdi «Yeni müfredat pro^ramııa göre yazılmıştır» kaydı bulunacak ve 1942 baskılı olacaktır.

İl
!1
i

7 50

K o m i s y o n ..................................

H akki

t-j
i:

Y ardım a

16

M aarif Vekilliği T a b iile r Der^İM

7 EyhH 1942

Fiyatı;

Kitabın adı

Ders
Kimya:
Daktilograf i :
Stenografi:
Askerlik:

Yabancı Dil:

Yazanın adı

L
.
.
Kimya I.................................
D a k tilo g r a fi......................
Stenografi .........................
Askerliğe Hazırlık I.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık I.
(Kızlar için)
Fransızca Ders Kitabı IV.
İngilizce Ders Kitabı IV.
Almanca Ders Kitabı IV.

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.

A . B e k m a n ...............................
S a ffet t r t e n k ...............................
S a ffet t r t e n k ...............................

Mf. V. Yayınevleri. 65
Mf. V. Yayınevleri. 75
Mf. V. Yayınevleri. 25

F erit B i r t e k .................................

Mf. V. Yayınevleri.

T a b ir T i p i ..................................

Mf.
K o m i s y o n .................................. Mf.
D r. L. F a u c e t t ............................ Mf.
K o m i s y o n .................................. Mf.

V.
V.
V.
V.

45

Yayınevleri. 45
Yayınevleri. 80
Yayınevleri. 75
Yayınevleri. 60

TİCARET LİSELERİ İK İN C İ SIN IF
Türkçe:

Türk Edebiyatı

i

Antolojisi. A li C anip Y ö n t e m ............................. Mf.
Tarih:
Orta Çağ T a r ih i................ A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysun, E n v er Ziya K aral. Mf.
Ticaret Tarihi:
Ticaret Tarihi...................... H âm it Sadi S e le n ............ ....
Mf.
Ekonomik Coğrafya: Ekonomik Coğrafya . . . . t. H ü srev T ö k i n ......................... Mf.
Cebir :
Aritmetik ve Cebir II. . . K o m i s y o n .................................. Mf.
Aritmetik ve Cebir III.
(Edebiyat Kolu). K o m i s y o n .................................. Mf.
Fizik:

Fizik II................................. H . D e n e r ve A . B ek m a n

. . . .

V. Yayınevleri.
V.
V.
V.
V.

180

*1

Yayınevleri. 65
Yayınevleri. 80
Yayınevleri. 100
Yayınevleri. 70

V. Yayınevleri.

80

Mf. V. Yayınevleri.

60
1

Kimya:
Bürokommersiyal
Ticaret Hukuku:
Askerlik:

Yabancı Dil

Kimya II...............................
SoSVPtPİPf Siîaıçı
ıKara Ticaret Hukuku . . .
Askerliğe Hazırlık II.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık II.
(Kızlar için)
Fransızca Ders Kitabı V.
Almanca Ders Kitabı V.
İngilizce Ders Kitabı IV.

A . B ek m a n
........................
Cevat Y ü c e s o y .................................
A h d i D e n e l .......................................

Mf. V. Yayınevleri. 70
Mf. V. Yayınevleri. 100
Mf. V. Yayınevleri. 85

F erit B i r t e k ...............................

Mf. V. Yayınevleri.

65

T a b ir T i p i .............................................
K o m i s y o n .............................................
K o m i s y o n .............................................
D r. L. F a u c e t t .....................................

Mf.
Mf.
Mf.
Mf.

55
80
60
75

.

.

.

V.
V.
V.
V.

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.

i
t
V

i

TİCARET LİSELERİ Ü ÇÜ N CÜ SIN IF
“

Türkçe:

Jeoloji:
Bürokommersiyal:
Ticaret Hukuku:

.

Türk Edebiyatı

Antolojisi.
Tarih:
Yeni ve Yakın çağlar
■
tarihi.
Toplumbilim:
S o s y o lo ji............................
Ticaret Tarihi:
Ticaret Tarihi......................
Ekonomik Coğrafya: Türkiye Coğrafyası............
Malî Cebir:
Finans Matematiği.............
Fizik:
Fizik III. (Edebiyat
K olu).
Kimya:
Kimya Dersleri (Edebiyat
K olu).
Zehirli Gazlardan Korunma Dersleri

A li C anip Y ö n t e m ...................... Mf. V.
A r if M ü fit M ansel, Cavit
Baysun, E n v er Ziya K aral. Mf. V.
ecm ettin S a d a k ...................... Mf. V.
H âm it Sadi S e le n ...................... Mf. V.
Mf. V.
Besim D a r k o t ...................
Mf. V.
H aşan Y ö r ü k . . . . . . . . . .

Kara

Yayınevleri.

180
^'

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.

85
130
:

80

\[

90
ii
İl

H . D e n e r .....................................

Mf. V. Yayınevleri.

110

ii
1

•

j!
il

izzet K em a l E rksal ...................

H ik m et K o n u ra !p , K a d ri
Yam an.
Jeoloji.................................... M alik Sayar ve M alik O ngan.

Banka

-

İnkılâp Kitabevi . .

50

i
1
'
ji
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

muameleleri ve
Muhasebesi. Esat D e m i r e l ............................ Mf. V. Yayınevleri.
Ticaret Hukuku. A b d i D e n e l .............................. Mf. V. Yayınevleri.

17
110

i)

i'

ü

-

110
85

'

j

1

.
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M aarif Vakiliğİ Tebliğler l^ererg^si

Sayfa İT

Fiyiıtı|'
Ders

Kitabın adı

Yazanın adı

Satıldığı yer

İZAHLAR
K. S.;
i

Askerlik:

Yabancı Dil:

Deniz Ticaret Hukuku.
Nazari ve Tatbikî İstatistik Dersleri
Askerliğe Hazırlık III.
(Erkekler için)
Askerliğe Hazırlık III.
(Kızlar için)
Fransızca ü ers Kitabı VI.
Almanca Ders Kitabı VI.

D e n e l ..............................

Mf. V. Yayınevleri.

80

C. A ybar ve S. A ykut . . . .

Mf. V. Yayınevleri.

8S

F erit B ir t e k ...............................

Mf. V. Yayınevleri.

70

T a b ir T i p i ..................................
K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

50

A bdi

60

1

1i
i

i
II

K IZ EN STİTÜ LER İ BİR İN Cİ SIN IF
Türkçe:

.

Tarih:
Coğrafya

Orta Okuma Kitabı I.
Dilbilgisi............................
Orta Okul için Tarih I.
Coğrafya I.
................
Coğrafya Dersleri I.
Orta Atlas............................
Coğrafya Defterleri.
(N o. 1-7). { * * } .
Coğrafya İş Atlası:
Asya - Afrika (Birinci
Defter.
Matematik
Dersleri I.
Matematik Alıştırma
Kitabı I.
.

:

Matematik

:

Tabiat Bilgisi:

Biçki:
Yabana Dil:

.

Tabiat Bilgisi I
Tabiat Bilgisi ödev ve
İnceleme Defteri I.
Biçki Dersleri I
Fransızca Ders Kitabı I.

K om isyon ..................................
K o m i s y o n ..................................
Faik Reşit U n a t .........................
Faik Sabri D u r a n ......................
H âm it Sadi Selen.
Faik Sabri D u r a n ......................
.

.

Faik Sabri D u ra n

.

.

.

.

.

.

.

■i

Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Kanaat
Kanaat
Kanaat

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Kitabevi
Kitabevi
Kitabevi

.................. Kanaat Kitabevi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35
45
100
80
45
150

■j

î

;

Ciltli, yardımcı

10

Tanesi, yardımcı
i

Hilmi Kitabevi
12 50 ¡Yardımcı
Mf. V. Yayınevleri. 55

H . S. S elen - F. R. U n a t
K o m i s y o n ..................................

...........................................

İbrahim ö z to p ç u

-

.

M ustafa
G ültekin.

.................................................................

K o m is y o n

.................................................................

Sami A k y o l
Lâle E m zen ve R efia B erk .
K o m i s y o n ..................................

......................................................................................................................

...........................................................................................................

.

.

.

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri. 60
Mf. V. Yayınevleri. 35
Mf. V. Yayınevleri. 130
Mf. V. Yayınevleri. 70

Yardımcı

K IZ EN STİTÜ LER İ İK İN C İ SIN IF
Türkçe:
Tarih:
Coğrafya:

Matematik:
Tabiat Bilgisi:

Fizik:
Ev idaresi:
Biçki:
Yabana Dil:

Orta Okuma Kitabı II.
D ilb ilg is i............................
Orta Okul için Tarih II.
Coğrafya II.........................
Coğrafya Dersleri II. £^}.
Orta Atlas............................
Coğrafya Defterleri . . . .
(N o. 1-7).
Coğrafya İş Atlası: Av
rupa
(İkinci
Defter).
Coğrafya İş Atlası:
Amerika - Avustralya
(Üçüncü Defter).
Matematik Dersleri II.
Tabiat Bilgisi II................
Tabiat Bilgisi III................
Tabiat Bilgisi ödev ve
İnceleme Defteri II.
Tabiat Bilgisi Ödev ve
İnceleme Defteri III.
Orta Okul Fizik I................
Ev İdaresi............................
Biçki Dersleri I..................
Fransızca Ders Kitabı II.

K o m i s y o n ............
K o m i s y o n ............
A li H aydar T a n er.
Faik Sahri D u ra n .
H âm it Sadi Selen.
Faik Sabri D u ra n .

Mf. V.
Mf. V.
Mf. V.
Kanaat
Kanaat
Kanaat

Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Kitabevi . .
Kitabevi . .
Kitabevi . .

35
45
110
\

100

1i

50

¡Ciltli, yardımcı

150

j

i

¡Tanesi, yardımcı
!
50 Yardımcı

Faik Sabri D u ra n . . .

Kanaat Kitabevi . .

10

H . S. Selen - F. R. Unat

Hilmi Kitabevi . . .

12

H . S. S elen - F . R. Unat
K o m i s y o n ...................
K o m i s y o n ...................
K o m i s y o n ...................

Hilmi Kitabevi . . .
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

12 50

Sami A kyol

Mf. V. Yayınevleri.

25

Yardımcı

Sami A k y o l ...............................
H . D e n e r ve A . B ekm an . . . .
Süheylâ A r e l ............................
Lâle E m zen ve R efia B erk . . .
K o m i s y o n ..................................

Mf.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf.

30

Yardımcı

[•] üzerinde «Yeni müfredat programına göre yazılmıştır» kaydı bulunacak vt 1942 baskılı olaeaktr.
[**] l) B ittn dtnya, 2) Beş kıta, 3) Avrupa, 4) Asya, 5) Afrika, §) Amerika, 7) Tttrkiye.

V.
V.
V.
V.
V.

Yaymevleri.
Yayınevleri.
Yaymevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri.

Yardım a

55
i

60
60

i
1
1

30
80
130
70

i
1

M aarif V<

5 a v fa : 18

7 Eylü l 1 9 4 2

T eb liğler D ergisi
1.

Fiyatı
Ders

İZAHLAR

Satıldığı yer

Yazanın adı

Kitabın adı

K. S.
KIZ ENSTİTÜLERİ ÜÇÜNCÜ SINIF
ı!

Türkçe:
Tarih:
Coğrafya:

Matematik:
Tabiat Bilgisi:

Ijiyen:
Fizik:
Kimya:
P4
vV

A

îrl^ırpçi’
AW JA •

A

Biçki *
Teknoloji:
Yabana Dil:

Orta Okuma Kitabı III. K o m i s y o n .................................. Mf. V.
D ilb ilg is i............................ K o m i s y o n .................................. Mf. V.
Orta Okul için Tarih III. Sadri E rtem ve K azım N a m i
D u ru . Mf. V.
' Yeni Türkiye
Coğrafyası. Faik Sabri D u r a n ...................... Kanaat
Türkiye Coğrafyası { * } . . H âm it Sadi S e le n ...................... Kanaat
Orta Atlas............................
Coğrafya Defterleri
(N o. 1-7)
Coğrafya î§ Atlası, Türkiye (4 üncü Defter)
Matematik Dersleri II.
Tabiat Bilgisi III................
Tabiat Bilgisi Ödev ve
İnceleme Defteri III.
Sağlık Koruma Bilgisi.
Orta Fizik II......................
Kimyaya Giriş.....................
Ev idaresi............................
Rirkf
Dersleri II................
T e k n o lo ij............................
Fransızca Ders Kitabı II.

45

Yayınevleri.
Yayınevleri.

45

Yayınevleri.

120

Kitabevi . .
Kitabevi . .

90
50

Faik Sabri D u r a n ......................

Kanaat Kitabevi . .

150

Faik Sabri D u r a n ......................

Kanaat Kitabevi . .

10

H âm it Sadi S e le n ......................
K o m i s y o n ..................................
K o m i s y o n ..................................

Hilmi Kitabevi . . . 12 50 Yardımcı
Mf. V. Yayınevleri. 55
Mf. V. Yaymevleri. 60

i

Ciltli, yardımcı
Tanesi, yardımcı

i
i

Sami A k y o l ...............................
D r. M ü fid e K âzım K ü ley . . .
H . D e n e r ve A . B ek m a n . . . .
izzet K em a l E rk sa l ...................
Süheylâ A r e l ............................
Eâle E m zen ................ ...
Fahri D a l s a r .......................
K o m i s y o n .............................

Mf.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Yayınevleri. 30
Yayınevleri. 145
Yayınevleri. 35
Yayınevleri. 35
Yayınevleri. 80
Yayınevleri.
Yayınevleri.
Yayınevleri. 70

Y ardım a

1

KIZ ENSTİTÜLERİ DÖRDÜNCÜ SINIF
Türkçe:
Coğrafya:

Yurt Bilgisi:
Matematik:
Fizik:
Kimya:

Ev İdaresi:
ijiyen:
Biçki:
Teknoloji:
Askerlik:
Fransızca:

Orta Okuma Kitabı III.
Dilbilgisi............................
Yeni Türkiye
Coğrafyası.
Türkiye Coğrafyası.
•
Orta Atlas............................
Coğrafya Defterleri.
(N o. 1-7)
Coğrafya İş Atlası: Türkiye (4 üncü Defter) . . .
Yurt Bilgisi I......................
Matematik Dersleri 111.
Orta Fizik II........................
Kimyaya Giriş.....................
Zehirli Gazlardan Korunma Dersleri.
Ev İdaresi............................
Sağlık Koruma Bilgisi. . .
Biçki Dersleri II..................
Teknoloji............................
Askerliğe Hazırlık I.
(Kızlar için)
Fransızca Ders Kitabı 111.

K o m i s y o n ..................................
K o m is y o n ' ..................................

Mf. V. Yayınevleri. 45
Mf. V. Yayınevleri. 45

Faik Sabri D u r a n ......................
H âm it Sadi S e le n ......................
Fa ik S a b ri D u r a n ..........................

Kanaat Kitabevi . . 90
Kanaat Kitabevi . . 50
Kanaat Kitabevi . . 150

Ciltli, yardımcı

Faik Sabri D u r a n ......................

Kanaat Kitabevi . . 10

Tanesi, yardıma

H âm it Sadi S e le n ......................
T ezer Tahkir a n .........................
K o m i s y o n ..................................
H . D e n e r ve A . B ek m a n . . . .
1'77Pt. ICpfti/il Frhçal
. .

Hilmi Kitabevi . . .
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yayınevleri.

H ik m et K o n u r alp - K a d ri
Yam an,

Yayınevleri. 7 50
Yayınevleri. 80
Yayınevleri. 145
Yayınevleri.
Yalnız özel IV içi
Yayınevleri.

Süheylâ A r e l ............................
D r. M ü fid e K âzım K ü ley . . •
Lâle E m z e n ...............................
Fahri D a l s a r .............................

Mf.
Mf.
Mf.
Mf.
Mf .

R ecai ö k t e n ...............................
K o m i s y o n ..................................

Mf. V. Yayınevleri.
Mf. V. Yaymevleri.

[•] Türkçe terimlerle 1942 de basılmış olan nüshası okutulacaktır.
[*•] 1) B itin dinya, 2) Beş kıta, 3) Avrupa, 4) Asya, 5) Afrika, 6) Amerika, 7) Tirkiye,

V,
V.
V.
V,
V.

12 50 Yardımcı
30
55
35
35

25
70

M aarif Verilliğî Tebliğler Dergisi

7 Eylül 1 9 4 2

«ayfa: 19

Fiyatı
Yazanın adı

Kitabın adı

Ders

Satıldığı yer

!
K. S.İ

İZAHLAR

KIZ ENSTİTÜLERİ BEŞİNCİ SINIF
Orta Okuma Kitabı III.
Dilbilgisi............................
Yurt Bilgisi II.....................
Matematik Dersleri III. . .
Fizik II..................................
Rirki Der<;Iprt T T .................
Askerliğe Hazırlık II.
(Kızlar İçin)
Fransızca Ders Kitabı III.

Türkçe:
Yurt Bilgisi:
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[•] Üzerinde «Yeni müfredat programına göre yazılmıştır» kaydı bulunacak ve 1942 baskılı olacaktır.
[•*] Bütün dünya, 2) Beş kıta, 3) Avrupa, 4) Asya, 5) Afrika, 6) Amerika, 7) Türkiye.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

fciAARİP

VEKİLLİĞİ

i î Od ü r l Oğ ü n c e

PAZARTESİ

NEŞRİYAT

h er

GÜNLERİ

h a fta

ÇIKARI

LIR. İLGİLİ M.MCAM VE MÜES-

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

5E8ELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILM AU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜGÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İ L T :

1 4 EYLÜ L 1 9 4 2

5

TAMİMLER ;
TALİM VE TERBİYE
DAİRESİ
Sayı: 2-1337/12

895

kitaplar hazırlanması için gerekli müsabakalar da
açılmıştır.
.

1 2 / I X / 1 9 4 2

ÖZET»
Talebeler tarafından
temini
istenecek
okul ve ders leva
zımı h.

Bütün okul idarelerine
Okullanmızın 1942— 43 öğretim yılı için yeni
tal^>e kaydına ve her türlü hazırlıklara bafladıklan
bogünlerde - hangi öğretim derecesinden ve nev’inden olursa olsun - bütün okul idarelerinin ve öğret
menlerin, talebe tarafından temini gereken okul ve
ders levazımı hususunda, aşağıdaki noktalan göz
önünde tutmalannı çok lüzumlu görmekteyim:
Uç yıldır dünyanın içinde bulunduğu harb şart
lan ve onun ynırdumuzda duyulan tesirleri her iste
nen maddenin bulunmasını güçleştirdiği gibi elde
bulunanm da gayet tutumlu bir surette kullanılmasım gerektirmektedir. Bu itibarla talebeden kolayca
ve ailelere ağır bir >dik olmaksızın temin edilebi
lecekten başka bir* şey istememek lâzımdır. Yazı yazma>’a elverişli bir ambalaj kâğıdından bile faydalan
mak suretiyle kâğıt ve defter sıkıntısmı karşılamak,
giyim hususunda sıkı bir kılık birliği aramamak, ta
lebeden ailelerin malî kudreti dışında bir bedelle te
min olunabilecek ders ve alıştırma malzemesi iste
m e m i gerektiğini bilmeliyiz. Bu nokta>4 takdir ede
ceğine güvendiğim bütün öğretmen ve idareci arka
daşlarımın öğrenimi, geçim darlığında bulunan ailek re bir >nik olmr>’acak şekilde yürütmek için gere
ken her türlü tedbiri almalarını rica ederim.
Maarif Vekili

K.

Y.

H a ş a n -Â li

Y ü ctl

2. — Müsabakaya konulan kitaplar ancak
1943— 44 öğretim yılma yetişebileceğinden 1942— 43
öğretim ynlmda derslerin aşağıda bildirilen şekil
de, yeni yazdırılan kitaplardan takibedilmesi uygun
görülmüştür.
3. — p rta okullarm birinci sınıfları için ge
çen öğretim yılı kitap listesinde bulunan ve Faik
Sabri Duran tarafından yazılmış olan «Coğrafya»
kitabı ile Hâmit Sadi Selen tarafmdan yazılmış olan
«Coğrafya Dersleri» kitabmda yeni programa göre
gerekli düzeltme ve ilâveler yaptırılarak bunlarm
tadilâtlı ve ilaveli yeni birer basımı meydana getiril
miştir. Birinci sınıflarda Coğrafya öğretimi yalnız
1942 de basılmış olan ve üzerinde «yeni müfredat
programına göre yazılmıştır» kaydı bulunan bu yeni
kitaplardan yapılacaktır.
4. — Orta okulların ikinci smıfları geçen yıl
Asya ve Afrika kıtalarmı
okumuş olduklarından
1942— 43 öğretim yılında da yine eski müfredat
programına göre yazılmış ve geçen 194 i— 42 ders
yılında Türkçe terimlerle basılmış olan ve kitap
listesinde adlan gösterilmiş bulunan kitaplan takibedeceklerdir.
5. — Orta okul üçüncü sınıfta, programda
esaslı bir değişiklik olmadığmdan yine kitap lis
tesinde gösterilen Türkiye Coğrafyası kitapları takibolunacak, yalnız bunlarm 1941— 42 yılmda ka
bul edilmiş olan Türkçe terimlerle basılmış olanları
okutulacaktır.
6. —^ Liselerin her üç sınıfında yeni programa
göre ve Türkçe terimlerle Vekillikçe mütehassıslanna yazdırılmış olan ve aşağıda adları gösterilen kitapl ar oku tul acak t u :
Lise

I. sınıf Genel coğrafya
dersleri

S A Y I: 1K 9

bilim diline yerleşmesi ve talebe tarafından özümlen
mesi için gereken ilgi ve gayreti göstermelerini rica
eder, başarılar dilerim.
Maarif Vekili
K.

Y.

H a ş a n -Â li

T. C.
MALİYE VEKÂLETİ
Muhasebat Umum
Müdürlüğü
Sayı; 122503-2/8218/36

Behçet Güçer

Lise III. sınıf Türkiye coğrafyası

Besim Darkot

TERBİYE
DAİRESİ

t a l im v e

Sayı: 2-1339/13

896

n / I X / I 9 4 2

ÖZET :
Orta okul ve Liseler
le Meslek okuRannda bu yıl okutula
cak Coğrafya kitap
ları h.

1. — 1942— 43 öğretim yılmdan tatbikma başlunlmak üzere kabul edilen Orta Okul ve Lise
Coğrafya müfredat programları 163 sayılı Tebliğler
Dergisiyk neşrolunmuş ve bu programa göre yeni

maddede adlan yazılı kitaplar Maa
basılmakta olup öğretim yılı ba
bastırılan diğer okul ders kitap
çıkanlacaklardu. Liselerde bu yıl
yalnız bu kitaplardan takip ve ted

8. — Yeni lise coğrafya kitapları imkân elver
diği kadar bacımca küçültülmüş ve bahisler, bir öğ
retim yılında muhakkak bitirilebilecek şekilde ders
lere ayrılmıştır.
1942— 43 öğretim yılma başlarken Coğrafya
öğretmenlerinin bu tamime göre yallık çalışmalarını
düzene koymalarını, yeni programm ruhuna uygun
bir yolda derslerini idare etmelerini ve Türkçe terim
lerin tamamının yerinde ve doğru olarak coğrafya

ÖZET:
Ayniyat talimatna
mesinin 37 nci mad
desinin 3 üncü fık
rasının tadili h.

Ayniyat talimamamesinin 37 nci maddesinin
3 üncü
fıkrası.
Malî Müşavere
Encümeninin
17/VI/1942 tarih ve 74l sayılı karan mucibince aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmiştir:
(Ancak dana, beygir, eşek ve saire gibi hayva
nat demirbaş eşya kaydma tabi tutulup bımlardan
ifna edilmiş olanların ihracat kayıtları da kıymeti
mukayyedesiyle demirbaş kaydı üzerine yapılır. Bu
kabil hayvanlardan ders ve tatbikat için mübayaa
olunup aynı günde oparasyonlarla yok edilenlerin is
tihlâk maddeleri gibi kaydı icra olunur. Bunların
cesetlerinden istihsal edilmiş bir bedel mevcut ol
duğu takdirde bu bedel aynca irat kaydolunur.)
Mezkûr
talimatnamenin 37 nci maddesinin
3 üncü fıkrasmm yukarda gösterildiği şekilde tashi
hi ve tatbikatta ona göre muamele ifası hususunun
alâkadarlara tebliği rica olunur.
Maliye Vekili n.
H .

n e ş r iy a t

7. — 6 ocı
rif Matbaasmda
şında Vekillikçe
lan gibi satışa
coğrafya dersleri
ris olunacaktu.

4/ V I I I / 1 9 4 2

Maarif Vekilliğine

İbrahim Hakkı Ak"
yol ve Macit Arda

Lise II. sınıf Devletler coğrafyası

Y ücel

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/7974

897

Y üm el

1 2 / I X / 1 9 4 2

ÖZET:
Ayniyat taliraatnameşinin 37
nd
maddesinin 3 üncü
fıkrasının tadili h.

Ayniyat talimatnamesinin 37 nci maddesinin
3 üncü fıkrasının tadili hakkında Maliye Vekâletin
den alman 4/VIII/1942 tarihli ve 122503-2/8218/36
sayılı yazının bir örneği yukarıya aynen çıkarılmıştu.
Gereğince iş yapılması hususunun ilgililere teb
liğini rica ederim.
.
Maarif Vekili
A.

Ö.

H a sa n -Â U

Y ücel

M aarif Vekillig:i Tebliğler Dergisi

S a r f a : 22
T. C.
BAŞVEKÂLET.
Vazı İşleri Dairesi
Müdürlüğü
Sayı; 6-1090/2818

2 1 / V I I / 1 9 4 2

özet:

Tasvip büyrulduğu takdirde Vekilliklere bu
vx3İa da iş’arda bulunulması saygılarla arz olunur.

Devlete ait gayri
menkullerin mua
melelerinin Maliye
Vekâletince yapıla
cağı h.

Maliye Vekili

F.

.NEŞRİYAT
MÜDURLÛÛÛ

Maarif Vekilliğine

-

Başvekil n.

Müsteşar
Cemal Yeşil

A ğ ra lt

l O / V l U / 1 9 4 2

ÖZET:
Devlete ait gayri
menkulleıin muameleierinm Maliye
Vekâletince yapıla

Sayı; 81/7972
Devlete ait gayrimenkuUerin umumi muvaze
neye dâhil bir daireye tahsisi ve bu tahsisin kaldırıl
ması veya değiştirilmesi muamelelermin, alâkadar
Vekâletlerin talebi üzerine Muhasebei Umumiye Ka
nununun 23 üncü maddesi uyarınca her halde Maliye
Vekâleti taraimdan yapılması lüzumuna dair adı geçen
Vekillikten alman 14/V II/1942 tarihli ve 3121342/13007 sayılı yazı sureti ilişiktir. Badema buna
göre muamele yapılmasmı tamimen arz ve rica
ederim.

14

cağı h.
Devlete ait gayrimenkuUerin umumi muvaze
neye dâhil bir daireye tahsisi ve bu tahsisin kaldırıl
ması ve değiştirilmesi muamelelerinin bundan böyle
Alaliye Vekâleti tarafından
yapılacağı hakkmda
Başvekâlet Y'üksek Makamından alınan 21/VI1/T942
tarihli; 6-1090/2818 sayılı yazı ile, bu yazıya bağlı
Maliye Vekâleti tezkeresinin birer örneği yukarıya
aynen çıkarılmıştır.
Gereğince iş' yapılması hususunun ilgililere teb
liğini rica ederim.
"
A,

ö .

Maarif Vekili
H a sa n -A li

\ ücel

Maliye Vekilliğinin 14 - VII-1942 tarih
ve 3121/342 - 13007 sayılı tezkeresi
suretidir:
^
Y ûksek«Başvekâlete
1050 sayılı Aluhasebei Umumiye Kanununun
23 üncü maddesi, devlete ait bilumum gayrimenkul
emvalin, tapu idaresince hazine namma tescil ve
Maliye Vekâleti tarafından idare edilmesini ve bun
lardan bir daireye verilmesi icabedenlerin o daire
ye, istimal olundukları müddetçe kirasız tahsisini
âmir bulunmaktadır.
Bu maddeye göre devlete ait bütün gayrimenküllerin umumi muvazeneye dâhil bir daireye tah
sisi veya tahsisin kaldırılması, yahut ta değiştirilmesi
muamelelerinin, bu dairelerin bağlı bulunduğu Ve
kâletin talebi üzerine Vekâletimizce yapılması ve key
fiyetin mezkûr kanunun 25 inci maddesi uyarmca
tutul&akta olan (defteri kebire) ve mahallindeki esas
defterine işaret edilmesi icabetmektedir.
Mezkûr kanunun 23 üncü maddesi uyarmca
dairelere tahsis edilen bazı binaların bu dairelerce
boşaltılmasını mütaakıp keyfiyetten hazine haberdar
edilmediği gibi tahliye
edilen binaların, mezkûr
madde mucibince tahsis muamelesi yapılmadan diğer
devlet dairelerince işgal edildiği cereyan eden mu
haberelerden anlaşılmaktadır.
Bu suretle kanunun vazeylediği hüküm ihlâl
edilmekte olduğu gibi yukarıda arz olunan ve 25 inci
madde uyarmca tutulmakta olan (defteri kebir) kayıtlarınm karışmasını mucip olmakta *ve binnetice
devlete ait binalarm vaziyetlerinin takibini işkâl ey
lemektedir.
Bu itibarla, kanım hükümlerinin gereği veç
hile yerine gedrilerek Devlet mallarmın iyi halde
muhafazaları ve kayıtlarmın teşevvüşten vikayesi için
badema her hangi bir dairenin intifamda bulunan
bir binanın tahsisinin kaldırılması veya değiştiril
mesi veyahut da binanın aslî heyetinde esaslı bir
değişiklik yapılması gibi hallerde evvel emirde key
fiyetin Vekâletimize iş’an ve tahliye edilen binanın,
mahallî mal dairelerine teslimi hususunun usul itti
hazı kanun hükümleri ve işin icapları bakımından
gerekli görülmektedir.

T. C.
TİCARET VEKÂLETİ
Teşkilâtlandırma Umum
Müdürlüğü

2 6 / V U I / 1 9 4 2

Sayı: 5762

Maarif Vekilliğine
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandırılması
işlerine dair 1 numaralı sirkûıer
1) icra Vekilleri Heyetince Vekâletime veril
miş bulunan salâhiyetlere dayanılarak alınmış bulu
nan tahdit kararlan kaldırılmış ve ikinci maddede
yazılanlar hariç olmak üzere her türlü ithalât eşyasınm piyasada serbest olarak satılması kararlaştırıl
mıştır. Bundan böyle. Vekâletler ve vilâyetler de
dâhil olduğu halde bilûmum ihtiyaç sahipleri ihti
yaçlarım serbest piyasadan tedarik edeceklerdir.
2) ithalât imkânları çok azalmış bıilunan ka
lay, teneke, ham kauçuk, otomobil, otobüs ve kam
yon lâstiklerinin ithalleri sırasında Ticaret ofisine
normal ithalâtçı kârının ilâvesi ile mübayaa ve ihti
yaç eshabı arasında yine bu ofisçe tevziine devam
olunacaktır.
Bundan
başka
ithal
olunacak
her nevi
demir ve
çelikler
ile
tel ve
saç levhaların ve manifatura eş>asmm % 50 si,
yine muhtelif ihtiyaçlar için birlikte emrinde tutu
lacak ve diğer % 50 si serbest piyasaya arz olunmak
üzere sahiplerine bırakılacaktır. Şu kadar ki 1/1/1940
tarihinden evvel perakende satış teşkilâtı mevcut bu
lunan
manifatura ithalâtçılarına ithal eyledikleri
malların % 50 si yerine % 70 i bırakılacaktır.
Alanifatura ithalâtiyle iştigal etmek üzere ku
rulmuş ve kurulacak Türk Anonim Şirketleriyle mün
hasıran kendi imalâthaneleri ihtiyacı için manifatura
eşyası ithal eden imalâthane sahiplerine ithal ettik
leri mallarm % 100 ü bırakılacaktır.
Keza 347 sayılı Koordinasyon Heyeti kararmm
ikinci maddesinde yazılı evsafta kâğıtlarla, alelûmum
mektep defterleri imalinde kullanılabilecek kâğıtlar
mektep defteri imal ettirilmek üzere İstanbul Kâğıt
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Mukavva ve Tatbikatı İthalâtçıları Birliği p^nnrıA»
tutulacaktır.
3) İthali sırasında Ticaret Ofisince mübftyaa
olunacak maddelerin ithali tarihinden itibaren bir ay
zarfında ofisçe satın alınması ve bedelinin öden
mesi, birlikler emrinde bırakılacak maddelerin de
keza aynı müddet zarfında ihtiyaç eshabına raKsKi ve
bedelinin alâkalılarca ödenmesi lâzımdır. Bu müd
detin hitamından sdRra bedeli ödenmiyen ve ihtiyaç
sahiplerine tahsis olunmıyan maddeler sahiplerine
bırakılmış saynlır.
4) Satışı kısmen serbest bırakılmış olan itha
lât eşyasından vilâyetlere ve müesseselere hisse aynlmıyacağından mal almak üzere vilâyetlerce mu
temet tâyinine de lüzum yoktur. Her vilâyete mensup
tacirler evvelce olduğu, gibi ihtiyaçlarını ithalât mer
kezlerinden serbest piyasadan tedarik edeceklerdir.
5) Bundan böyle. Toprak Mahsulleri Ofisİnia
iştigal mevzuunu teşkil eder^her türlü gıda madde
leri hakkındaki taleplerin Vekâletime yapılmryarak
doğrudan doğruya mezkûr Ofis Umum Müdürlü
ğüne,
Her .türlü akar yakıt ve medenî yağ ihtiyaçlarınm da Petrol Ofisi Umum Müdürlüğüne,
Sirkülerin iki numaralı fıkrasında yazılı mad
delerden Ticaret Ofisini alâkadar edenler için mez
kûr Ofise ve İthalâtçı Birliklerini alâkadar edenler
için de alâkalı birliklere müracaat olunması lâzım
dır.
6) İhtiyaç maddelerinin tevzii ile mükellef
bulunan işbu teşekküller tevziatı ihtiyacın şiddet ve
ehemmiyetine göre ve mevcut imkânlar dâhilinde
is’afa, tam salâhiyettar olduklarından yapılacak ta
lepleri inceleyecekler ve neticeyü alâkalılara bildi
receklerdir.
,
7) Şimdiye kadar Vekâletler, vilâyetler ve hnsusi eşhas tarafından Vekâletime yapılmış bu kabil
müraccat ve talepler ait oldukları ofislere ve birlik
lere havale edilmiş olduğundan alâkadarlarm mü
taakıp muamelelerin ikmali için mezkûr teşekkül
lerle temasa geçmelerini ve bu gibi taleplerini bade
ma doğrudan .doğruya işbu teşekküllere yapmalarını
ehemmiyetle rica ederim.
Ticaret Vekili
‘

Dr. Behçet Üt

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 82/7750

899

7//X/Í 9 4 2
ÖZET:
İstihlâkin tanzlnsi
ve teşkilâtlandın!ması h.

İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandırılması işle
rine dair Ticaret Vekâletinden alınan 26/VI1I/1942
tarih ve 5762 sa>^lI 1 numaralı sirkülerin bir örneği
\mkariya çıkarılmıştır.
Gereğine göre iş yapıl masını rica ederim.
Maarif Vekili
A.

O.

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 10300

■ 900

H a s a » - Â li

Y âcei

7/ I X / 19 4 2
ÖZET:
Sınıfta kalan mes
lek okulları talebe
si h.

Meslek okullarmda bir yıl okuyarak başartsiElığından ve bir yıl da imtihan taIimatnameleriyle
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M aarif VeUiliii:i Tebliertf^r Dergisi

tesbit edilmiş olaxı devam müddetini dolduramıyarak
smıfta kalan talebe hakkında yapılacak muamelede
tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından işin açıklandırıimasma lüzum hâsıl olmuştur.
_
1 — Bir talebe resmî bir okulun bir sınıfında
ancak iki yıl okumak hakkmı haizdir. Her yıla ait
okuma hakkının hangi hallerde kullanılmış ve han
gi hallerde kuilanıimamış sayılacağı aşağıya yazıl
mıştır.
Okuma hakkının kullanılmış sayılacağı haller:
a) Devam müddetini doldurmuş olduğu halde
kanaat notlarınm yetmemesi yüzünden sınıfta kalmakf
b) Devam müddetini doldurduktan veya ilk iki
devre kanaat nodarını aldıktan sonra okuldan ayrıl
mak«
c) Okulca tanınmış bir mazeret olmaksızm mun
tazam devamda bulunmamak ve bu suretle devam
müddetinin dolmamasmdan dolayı smıfta kalmak.
Okuma hakkmın kullanılmamış sayılacağı hal:
Okulca tanınmış bir mazeret dola>nsiyle muay
yen devam müddetini doldurmamak ve bu yüzden
smıfta kalmak.
2 — Sürekli olarak okula on gün devam etmiyen ve bu hususta makbul bir mazeret bildirme
miş bulunan talebenin velisine bir tezkere yazılarak
devamı temin veya mazereti tesbit olunmadığı tak
dirde talebenin kaydınm silineceği haber verilir.
Mütaakıp on gün içinde devama başlamadığı
veya makbul tutulacak bir mazeret bildirmediği tak
dirde talebe okuldan aynimış sayılır. Bu gibilerden
aynı smıfa devam hakkını haiz olanlar tekrar okula
girmek isterlerse haklarında umumî kayıt ve kabul
şartlarına göre muamele yapılır.
Gereğine göre hareket edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili

F.

S.

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 51393/5-29835

901

tia stm -Â li

Y ücel
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tâyin edilmesi için bu sevk tehirinin tecil addedilip
edilmiyeceği hakkmda M iılî Müdafaa Vekâletinden
vâki istizahı üzerine yapılan tahkikat neticesinde Bazı
Vekâletlerin bu tehiri şevki tecil sayarak 1. maddede
arz edildiği şekilde önümüzdeki 2. teşrinde Yedek
Subay Okuluna şevkleri icabeden bazı memurlarınm
asaleten memuriyetlerini kabul ve tasdik ettikleri
anlaşılmıştır.
3 — Halbuki 1111 sayılı Askerlik Kanununun
6. maddesi hükmünce, hiçbir fert muvazzaflık hizme
tinden istisna edilemiyeceğinden, her ferdin zama
nında muvazzaflık hizmetini yapması lâzımdır. An
cak mezkûr kanunun 35. maddesi hükmüne göre vü
cutları askere yarayacak derecede büyümemiş olan
larla, zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek
illet ve hastalıkları olduğu sıhhi muayene neticesin
de anlaşılanlar, ertesi seneye bırakılırlar. Bundan
başka sebeplerle muvazzaflığını yapmamış veya ihti
yata alınmış veyahut çürüğe çıkarılmamış olanların
asaleten memur tâyinlerine kanuni imkân yoktur.
Bu kanuna aykırı yapılmış tasdik înuamelelerinin düzelti meşini ve tasdik edilmemiş olanlar hak
kında kanun hükmüne göre muamele yapılmasma
müsaadelerini arz ve rica ederim.
Millî Müdafaa Vekili

^

A.

SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 8022-6/1957

902

MİLLİ MÜDAFAA
VEKÂLETİ
Ordu Dairesi
Şube : II
Ks. II
Sayı : 24405/26552

1 8 / I X / 1 9 4 2

ÖZET:
Muvazzaflık hizme
tini yapmıyanlann
asaleten memur tâ
yin edilmemeleri h.

dukları esnada terfileri yapıldıkta maaş terakki fark
larının kıtalarına veya ^ bulundukları müe&seselere
vaktinde haber verilmesini dilerim.
Mâarif Vekili

M. B.

H a s a n -Â li

Y ücel

il a n l a r

Burdur Vilâyetinden 1932 den 1941
yılına kadar mesken bedeli, teçhizat
bedeli ve yol parası alacağı olan ilk
okul öğretmenlerine
^
1932 yılından 1941 yılına kadar Burdur Vali
liğinden mesken bedeli, teçhizat bedeli ve yol parasmdan alacağı bulunan ilk okul öğretmenlerinin alacaklarınm tediyesini temin maksadiyle 1942 yılın
bütçesine gereken tahsisatın konulduğu ve müracaat
larında alacaklarmm tediye edileceği, adı geçen Va
lilik Maarif Müdürlüğünün ll/V IlI/1942 tarih ve
968 sayılı yazısından anlaşılmıştır. Keyfiyet 1932
yılından 194 i yılına kadar Burdur Valiliğinde öğ
retmenlik yapanlara tebliğ olunur.
-

HABERLER:
Bursa ve Eskişehir’de birer Ticaret Lisesi ile
Gaziantep ve Zonguldak’ta birer Orta Ticaret Okulu
açılmıştır.

Maarif Vekili

ÖZET î

Al.

B.

H a s a n -Â li

Y ücel

Yaşı küçük olan ta
lebelerin kayıtlan h.
ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 10643

903

Maarif Vekili
A .

A rtu n k a l

Muvazzaflık hizmetini yapmıyanlann asaleten
memur tâyin edilmemeleri hakkındaki kanuni hü
kümlere riayet edümesine dair M. M. V. den alınan
22/VIII/1942
tarih ve (Ordu D. Ş. II. K s. 2.)
24405/26552 saynlı yazının örneği yukarıya çıkarıl-^
mıştır. Gereğince iş yapılmasını dilerim.

Talimarnamenîn tesbit ettiği yaşta bulunan ta
lebe almdıktan sonra yer kaldığı takdirde diğer şart
lan haiz olupta bir yaş büyük veya bir yaş küçük
olan talebelerin de lise ve orta okullara alınmaları
na müsaade edilmesi uygun görülmüştür.'
H.

R.

Sa-rfaî 23

H a ş a n -A li

Y ücel
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ÖZET:
Muvazzaflık
hiz
metlerini yapmıyanların asaleten me
mur tâyin edilme
meleri h.

i
194 ı yılmda Yüksek okullardan mezun
olan 338 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye
tâbi okurlarm 2. teşrin 1942 de Yedek Subay Oku
luna sevk edilmelerine M illî Müdafaa Vekâletince
karar verilmiş ve bu yolda ilgili makamlara tebligat
yapılmıştır.
~
2 — Dahiliye Vekâletinin, bu suretle şevki te
hir edilmiş olan bir memurun, asaleten bir vazifeye

1 4 / I X / 1 9 4 2

ÖZET
Bölge Sanat Okul
larına M. M. Ve
kâleti ve askeri fab
rikalar hesabına alı
nacak talebe h.

Bölge sanat okullanna M. M. Vekâleti ve As
kerî Fabrikalar hesabına almacak namzetlerin tam
teşekküllü
Askerî Hastaneler
sıhhi heyetlerince
muayenelerinin yapılması lüzumunun orduya tamim
edilği M. M. Vekâletinden 41615/14887 sayı ve
19/VIII/1942 tarihli yazı ile bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Maarif VeHlI a.

.

N.

B.

s e f e r b e r l ik

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 8022-6/1956

904

K ü ltü

U zel

1 8 / I X / 1 9 4 2

ÖZET:
Askerde
bulunan
memur ve öğret
menlerimizin terfi
leri h.

Talim maksadiyle silâh altma alınan yedek su
bay memur ve öğretmenlerimizin silâh altında bulun-

TÂYİNLER:

İstanbul Ticaret Lisesi İkinci devre Matema
tik Öğretmeni ve Müdür Muavini Riza Akbora Bur
sa Ticaret Lisesi İkinci devre Matematik Öğretmen
liğine ve Müdürlüğüne, Samsım Ticaret Lisesi Bi
rinci devre Fransızca Öğretmeni Kâni Sarıgöllü Ga
ziantep Orta Ticaret Okulu Fransızca, Bürokomersiyal Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne, Trabzon T i
caret Lisesi İkinci devre Matematik Öğretmeni En
ver Kökçü .Zonguldak Orta Ticaret Okulu Mate
matik Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne, İzmir Ticaret
Lisesi İkinci devre Bürokomersi yal Öğretmeni ve
Müdürü Nail Esin Eskişehir Ticaret Lisesi ikinci
devre Bürokomersiyal Öğretmenliğine ve Müdürlü
ğüne, Samsun Ticaret Lisesi İkinci devre Daktilo
ve Steno Öğretmeni Saffet İrtenk İzmir Ticaret Li
sesi İkinci devre Ekonomi, Ticaret Hukuku ve Ti
caret Aritmetiği Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne,
Samsun Ticaret Lisesi İkinci devre Matematik Öğ
retmeni
Lâtif Gökgöl aynı okul Müdürlüğüne,
Ankara Ticaret Lisesi Öğretmenlerinden Abdullah
Aker Ticaret Öğretim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne,
Eskişehir Maarif Müdürü Ahmet Hamdi. Akman
İzmir - Kızılçullu Köy Enstitüsü Öğretmen ve Mü
dürlüğüne tâyin edilmişlerdir.
.
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M aarif Vekniisi Tebliğler Dergisi
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V E K İ L Lİ ĞI

MAARİF

Her hafta pazartesi günleri çıkarılır. Maarif Vekilliği
mensuplarım ilgilendiren tebliğ ve tamimleri neşreder.
30
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GÜZEL SANATLAR DERGİSİ
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ayda bir defa çıkarılır.

Teknik iş sahasındaki bilgilerini arttırmak istiyenleri tat
min edecek bir zenginlikte ayda bir defa çıkarılır.
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V e k illiğ i

a d re sin e

Tercümenin ne olduğu ve nasıl olması lâzım geleceği hak
kında, bizden başka milletlerin bu hususta neler yaptıklarını gö
rüp göstererek tercüme işine İstikamet vermek maksadiyle ıkı
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On beş günde bir çıkar, İlk Öğretim mensuplanıp ilgilen
diren her konuya temas eder bir meslek gazetesidir.
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^
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Arşiv ve kütüphanelerimizde mevcut tarih vesikalarının
suretleri, lüzum görüldükçe faksimileleri ile beraber ve not
lar ilâvesiyle bu dergide neşredilmektedir.
İki ayda bir çıkarılan bu dergi tarihle uğraşanlara çok
kıymetli bir yardımcıdır.

m ış tır.

A B O N E S İ:

_

VESİKALARI DERGİSİ

t a r ih

TEBLİĞLER DERGİSİ
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Yurt içinde ve dışındaki güzel sanat hareketlerini takibetmek üzere çıkarılır.
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BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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«AA RİF

VEKİLLİĞİ

ifODÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

c.

T.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NE5RİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LÎR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESİİSELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

llL T ; 5

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA*
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA*
RÎF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ*
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDÎI

TEBLİĞLER DERGİSİ
21 EYLÜL 1942

SAYI: 190

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
Sayı: 2-1390/15

2 1 / I X / 1 9 4 2

ÖZET;

905

1942 • 43 ders yılının ilk saatinde
talebeye okunacak tamim h.

1. — 1942— i3 yılının ilk dersine girecek olan orta okul, öğretmen okulu, lise ve meslek okulu öğretmeni arkadaşlarımdan, bu tamime
ekli tebliği benim adıma talebeye okumalarım rica ederim.
'
2. — Tebliğ okul idareleri tarafından ilgili öğretmenlere daha önce dağıtılacak ve öğretmenler bunun ne maksatla gönderildiğini tale
beye, okuma işi başlamadan, açık olarak anlatacaklardır.
3. — Tebliğin daha sonra münasip yerlere asılarak talebe tarafından serbestçe oku n m ii temin edilecektir.
4. — Eğer bu tamimin neşredildiği Tebliğler Dergisi derslere başlandıktan sonra alımrsa gereği ertesi günün ilk saatinde yapılacaktır.
^

^^

Maarif Vekili
H a s a n -Â li Y Ü C E L

Her ders yılı başında sizinle konuşuyorum. Söylediklerimi, her zaman öğretmenlerinizin de sîzlere tekrar ettiğini biliyorum. Bununla be
raber sizin için ve sizin varlığınızda Türk milleti için lüzumlu ve faydalı bellediğim hakikatleri

öğütlemekle kendime

ve

sîzlere karşı

bir vazife yapmış olduğuma inanıyorum. Çünkü doğru olan sözleri tekrar etmek, doğru şeyler yapmaya en iyi hazırlıktır.
Ders yılı başında okula gelen çocuklardan çoğu kendi kendine «Bu yıl geçen yıl çalıştığımdan fazla çalışacağım, bugünkü işimi yanna
bırakmıyacağım. Hazırlanmamış derslerimin birikmesine meydan vermiyeceğim» diye düşünür. Bazılan bir müddet sonra bu düşünce ve ka
rarım unutur; kendini tembelliğin, zahmete yanaşmamamn aldatıcı rahatına kaptırır; dersler bir müddet ilerledikten sonra gafletini anlar
ama gündelik işler yapılmadığı için kaybedilen zamanı kazanmak, artık pek güç olur;
verdiği sevinç ve başarı içindedirler.

diğerleri, isteklerinde

Çocukların çoğunun çalışkan olmalarını sağlamaya imkân var mı dır

dayananlar,

çalışmamn

diye sorarsanız ben size

«Vardır» derim. Bu imkâm elde etmenin de kolay olduğunu söyliyeceğim: Ders yıh başında kendi kendinize vermiş olduğunuz karan, her
gün, icabediyorsa günde birkaç defa, çalışma alışkanlığı sizde kökleşinceye kadar ve hattâ kökleştikten
ne emin bir sesle, kelimesi kelimesine tekrar ediniz, ve hemen işe sanlınız.

Birkaç gün içinde

nun kalacaksınız. Yapmanız lâzım gelen bir ödevi, okumamz gereken kitap sahifelerini,

alacağımz

.

Esasen yorgunluk çok defa anlamadan öğrenmeyi istemekten ileri gelir.
'
,

.

sakin ve kendi

neticeden önce kendiniz mem

hatırladığınız anda çalışmaya

gelecek yorgunluğu yeniniz. Kararınızı tekrar etmeyi unutmazsanız bu yorgunluğu ve onun arkasından
güç olmıyacaktır.
anlamaktır.

sonra, içinizden,

başlayınız ve ilk

gelebilecek yorgunlukları yenmek

Halbuki, çok iyi bilirsiniz, öğrenmenin ilk şarO

.

Sİ2Ûn en büyük yardımcınız, yine kendinizsiniz. Diğer büyük yardımcılarınız, öğretmenlerinizle kitaplarınızdır. Onlar da yanıbaşınızdadırlar. AnlamaJcta güçlük çektiğiniz her hangi bir şeyi onlardan sorup öğrenebileceğiniz tabiîdir. Bugünkü hayatın istediği, çabuk ve iyi
iş yapabilecek şekilde çalışmayı bilen insanlardır. Bu netice, sürekli çalışma gayretini göstermekle elde edilir.
Her talebenin daha

çalışkan ve daha bilgili olması, her talebenin bilgi toplamımn biraz daha artması, o talebenin şahsında milletin yeni

bir değer kazanması demektir. Sıhhatinize karşı göstereceğiniz dikkat ile de milletin sağlık toplamı artacaktır. Haftada bir veya iki defa aldığınız
beden terbiyesi dersleri, size her gün tekrarlamanız lâzım gelen hareketleri öğretmektedir.

Bunlar da tekrarlanmadığı takdirde

ders yılı

başında verilip sonradan takibedilmiyen kararlar gibi neticesiz kalır. Fakat takibederseniz, sağlığınız bakımından pek çok şey kazanacağı
nızı pek iyi bilirsiniz.
Çocuklar; sıhhatinizi, size verilmiş millî bir emanet olarak koruyunuz.
Bilgi ve sıhhatle birlikte ahlâk değerlerinizi de artınnız.
Geçen mart ayımn 18 inci günü jMillî

Şefimiz ve Cumhurreisimiz İNÖNÜ, İzmir’den bütün Türk ana ve babalarına şöyle dedi:

“Ancak ahlâklı ve karakterli'çocukların biigilerindçn memleket faydalanır. Yavrularımız, memleketin ilerisi kendi
ellerinde olduğunu bilerek, kudretli ve bilgili olduğu kadar, ahlâklı ve karakterli olarak yetişmelidirler. Böyle bir yüksek
amaç küçük yaşta, mektep sıralarında zihinlerde yerleşirse sağlam olur,,
*
Sık sık kendi kendinize ve gerektiği zaman başkalarının yanında “Ahlâklı ve karakterli olacağım. Bilgimle memleketime
fayda getireceğim„ diye tekrar ediniz ve dediğiniz gibi olunuz.
A ziz Türk çocukları; bu kararlarla 1942— 1943 ders yılmın ödevlerini yapmaya başlayınız.

S ay fa: 2 6

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

TAMİMLER;
TALİM VE TERBİYE
DAİRESİ ■

Maarif Vekili

ÖZET:
Deney ve tatbikat
defterleri yerine ra
por dosyaları açıl
ması h.
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NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/8282

lere, derslere başlamadao tebliğ etmeli ve bunlardaki
hükümleri ders yılının ilk haftasmdacı itibaren tatbi*
ka başlamalıdırlar. -

l I / V l U / 1 9 4 2

Sayı: 2-138Q/14

2 1 eylül 1 9 4 2

169 sayılı Tebliğler Dergisindeki 823 sıra nu
maralı tamime ektir:
Evvelki tamimia 4 üncü maddesinde tutulması
istenen deney ve tatbikat defterleri yerine aşağıdaki
esaslara gör:; her bilim dalı için birer rapor dosya
sı açılması, kolaylık temini bakımından, daha uygun
görülmüştür:
.
1. — Fizik, Kimya ve Tabiat Bilgisi öğretmen
lerinden her biri bir hafta içinde derste, lâboratuvarda veya bir gezide yaptığı ve yaptırdığı deneyleri
ve tatbikatı, mümkünse yazı makinesiyle, değilse
düzgün bir el yazısiyle ve mürekkeple aynı büyük
lükteki kâğıtlara yazarak hafta sonunda müdürlüğe
verecektir.
Bu raporlarda sıra ile şu kayatlar bulunacak
tır; a) tarih, b) sınıf ve şube, c) yapılan deney veya
tatbikatm kısaca izahı (meselâ: bölmeli mihberle
bir srvınm, bir katmın, bir gazın hacmmın ölçül
mesi; vemiyeli kompasın incelenmesi ve bununla
talebeye birkaç uzunluğun ölçtürülmesi; potasyum
klorattan oksijen elde edilmesi, oksijen içinde mu
mun, kükürdün ve fosforun yanması; bafeır üzerine
asitlerin etkisi - toplanmış türlü çiçekler üzerinde
çiçeklerin yapılarmm incelenmesi ve müşahedelerin
tesbiti; bir hücrenin yapısının soğan zarı üzerinde
mikroskopla incelenmesi), d) öğretmenin adı.
Alet ve malzeme eksikliği veya yokluğu yine
bir raporla müdürlüğe bildirilecektir.
2. — Okul müdürü, bu raporları zamanında
coplaynp tarih sırasiyle ait oldukları bilim dalının
dosyasında saklıyacak ve dosyaları her ders yılında
yeniliyecektir.
3. — Müdürler, gerek bundan evvelki tamim
de, gerekse bu tamimdeki hükümleri ilgili öğretmen-

K.

H a s a n -Â li

Y

T. C.

Urfa vilâyetine bağlı
Yaylak kazası adınm
Bozova olarak değiştirildiği Dahiliye Vekilliğin
den bildirilmiştir. İlglilere tebliğini rica ederim.

ÖZET;

Maarif Vekili

Taahhüt masrafları
hakkında.

Sayı : 7/7298

A.

Maarif Vekâletine

ö .

H a s a n -Â li

Y ücel

1942 - 43 DERS YILI İÇİN HAZIR.
LANAN YENİ OKUL KİTAPLARI

Teşviki Sanayi Kanununun ilgası ve yeni vergi
ler ihdası dolayısiyle taahhüt masrafları yeniden
tetkik eidilmiş ve bu masrafların pamuklu mamuller
için % 3.66, yünlü mamuller için de %2,90 kuruş
olarak tesbiti uygun görülmüştür.
Mukaveleye bağlanmıyan mubayaalarda gerek
pamuklu mamuller, gerekse yünlü mamuller için bu
masraflardan % 0.37 ni>betinde bir tenzilât icrası lâ
zım gelecektir.
'
Keyfiyetin Vekâlerlcrine bağlı müesseselere teb
liğini rica ederim.

Dilbilgisi (sınıf 4- 5) basılıyor.
o k u l : Dilbilgisi I (sınıf 1 - 2 - 3 )

t i k o k u l '.
O rta

Askerliğe hazırlık kitapları
1-2
o k u l'. 1 - 2
1-2-3
1-2-3

O rta

o k u l '.

O rta
L is e :
L ise :

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 81/8283

ÖZET:
Yaylak kazası adı
nın Bozova olarak
değiştirildiği h.

908

Y ücel

7/ I X / 1 9 4 2

İKTİST VEKÂLETİ
Sanayi Tetkik Heyeti
Reisliği

2 2 / I K / 1 9 4 2

(Erkekler için)
(K ızlar için)
(Erkekler için)
(K ızlar için)

2 2 / I X / 1 9 4 2

Ortaokul: Tabiat bilgisi ödev ve
inceleme defterleri (sınıf 1 - 2 - 3 )

ÖZET:
Taahhüt masraflan
hakkında.

907

Fizik alıştırma kitabı (sınıf 2 )
basılıyor.
O r t a o k u l : Matematik alıştırma kitabı (sı
nıf 1) basılıyor.
L i s e : Tarih kitapları (sın ıf 1 - 2 - 3 )
L i s e : Coğrafya kitapları (sın ıf 1 - 2 - 3 )
basılıyor.
K t z E n s t i t ü l e r i : Biçki dersleri I-II
O rta o k u l:

Tebliğler Dergisi’nin 29/VI/1942 tarihli ve
178 inci sayısında çıkan 855 sıra saynlı tamime ektir;
Taahhüt masrafları hakkmdı İktisât Vekâletin
den alman 7/IX/1942 tarihli ve 7/7298 saydı tami
min örneği ymkarıy’a aynen çıkardmıştır.
Gereğince muamele yapılmasmın ilgililere teb
liğini rica ederim,
^

Maarif Vekili
A. Ö.

H a s a n -Â li Y ü c e l

BU D E R G İD E K İ TA M İM VE K İT A P LİST E L E R İ T A R A FIM IZ D A N O K U N M U ŞTU R.
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NEŞRİYAT

her
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hafta

ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESlESBLERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

CİLT: 5

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
28 EYLÜL 1942

TAMİMLER:
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 11216
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YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILM AIJ
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİİ

2 3 / I X / l 9 4 2

ÖZET:
Kız enstitüleri yeni
müfredat programı
ve tatbikatı h.

Basım işi oeticeleomek
üzere bulunan
enstitüleri yeni' müfredat programları Maarif Matbaasmca okullara doğrudan doğruya gönderilecektir.
1 — Müfredat programlarmdan bütün ders
lere ait olan bir kısmı, toplu olarak bir cilt halin
de, her derse ait olan müfredatı ihtiva eden bir
kısmı da ayn ayn formalar halinde gönderilecektir.
2 — Bütün dersler için bir arada ve bir cilt
halinde gönderilen müfredat programları demir
başa kaydedildikten sonra lüzumu kadarı okul ida
'' relerince kullanılacak, artan kısmı da muhafaza edi
lecektir.
'
3 — Her derse ait müfredat programını ihtiva
eden formalarm birer adedi ilgili öğretmenlere im
za mukabilinde verilecek ve fazlası gereğinde kul
lanılmak üzere okul idaresince muhafaza olunacak
tır.
4 — Öğretmenler kendilerine verilen prog
ramlan, her derste
behemehal yanJarmda bulun
duracaklar ve bir okuldan diğer bir okula gittik
lerinde bu programlan beraberlerinde götürecek
lerdir.
Mesleğe yeni intisabetnıiş öğretmöilere, okul
idareleri vazifeye başladıklan gün müfredat prog
ramının derslerini ilgilendiren formalarını imza
mukabilinde kendilerine verecekler ve bu tam İmi
okutarak imzalattıracaıklardır.
5 — Yeni müfredat programına göre esas 1 ve
II nci smıflarda haftalık çalışma 39, esas III, IV ve
özel rV ve V inci sınıflarda 44 saattir.
Yeni müfredat programı bu sene yalnız esas
I, II ve III üncü sınıflarla özel IV' üncü sınıflarda
tatbik olunacak ve her sene bir üst sınıfa teşmil
olımmak suretiyle bütün sınıflarda tatbikına geçilinceye kadar diğer sınıflarda eski müfredat progra
mının tatbikına devam olunacaktır. Bu arada me
sela özel ve esas V inci sınıflarla esas IV üncü sı
nıflarda bu sene eski ihtisas şubeleri muhafaza edi
lecek ve eski müfredat programı tatbik olunacaktır.
Ancak bu smıflarda da haftalık çalışma 44 saate çı
karılmış bulımduğundan aradaki 5 saatlik fark bu
sınıfların ihtisas derslerine ilâve edilmiş ve moda şu
besi esas IV üncü smıfm moda dersi 10 saatten 15
saate, esas V inci smıfm moda dersi 15 saatten 20
saate, moda şubesi özel TV üncü smıfm moda dersi
14 saatten 19 saate, V inci smıfm moda dersi
16 saatten 21 saate; biçki-dikiş şıA>esi esas TV üncü

sınıfındaki 12 saatlik dikiş dersi 17, V inci smıfmdaki 20 saatlik biçki-dikiş dersi 25, özel IV üncü
smıfm dikiş dersi 21, V inci smıfm dikiş dersi de 24
saate çıkanlouştır.
Yeni şekle göre eski müfredatm hangi seneler
de, hangi smıflarda tatbikma devam olunacağı haf
talık çalışma saatleriyle birlikte aşağıdaki intikal plâ
nında gösterilmiştir:
-

Sınıflar ve haftalık ders saati

Esas I
39
Esas II
39

1942-43

1943-44

1944-45

Yeni Mûf.

Yeni Müf.

Yeni Mûf.

>

»

>

»

Esas III
44
Esas IV
44

Eski Müf.

Esas V
44

Eski Müf.

Özel IV
44

Yeni »

Özel V
44

Eski

»

Yeni »
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mak ve buna göre bazı geceler için yazılı vazife ade
dini icabediyorsa bire indirmek lâzımdır.
b)
Yazılı ev vazifelerini bu tamimdeki
kümlere aykın olarak veren umumi ders öğretmen
leriyle amelî ders öğretmenlerinden ev vazifesi ve
renler hakkmda inzibati muamele yapılacaktır. Okul
müdürleri, bu iş birliğini devanüı bir şekilde temin
etmekle beraber tatbikattaki neticelerini de sık sık
takip ve gereğinde, faydalı görecekleri tedbirleri
tatbik edeceklerdir.
8 — Kız enstitülerine İstanbul’dakiler hariç ol
mak üzere umumiyetle aşağıda yazılı «A» işaretli,
İstanbul kız enstitülerinde de «B» işaredi vakit cet
veli tatbik olunacaktır.
9 — Amelî dersler tercihan öğleden sonra ya
pılacaktır. Okul vaziyednin ve bazı smıflarm ders
saatlerinin müsait olmaması gibi hallerde bu ders
ler öğleden evvel fakat umumi derslerden sonra
yapılabilecektir.
B ir amelî dersten sonra aradaki 10 dakikalık
teneffüsten yalnız umumi ders yapan sınıflar isti
fade edecek, fakat amelî ders yapan sınıflar atelyelerdeki derslerine devam edecekler ve öğretmenler
sınıftan çıkmıyacaklardır. Amelî ders yapan sınıflar
ancak birîbirini takibeden iki amelî dersten sonra 10
dakikalık teneffüsten isüfade edeceklerdir.
10 — Amelî dersler, haftalık ders program
larında mümkün olduğu kadar biribiri arkasmdan gelmek üzere konulacaktır.
11 — Amelî derslerin müfredat programlan
öğretmenlere verilen bir rehber olduğundan, öğ-retmenler derslerinde muhiti ve malzeme temin
edebilme işinde her talebenin malik olduğu imkân
ları behemehal göz önünde tutarak ona göre hare
ket edecekler ve okul müdürleri bu işi en yakın bir
ilgi ve büyük bir önemle takip ve temin edeceklerdir.
12 — Bu tamimin ilk toplanacak öğretmenler
kurulunda okunmasım ve neticenin bildirilmesini
rica ederim.

6 — Talebeye bundan böyle hiçbir smıfta
amelî dersler için ev vazifesi verilmiyecektir. Bu
derslerde aynı zamanda vazife demek olan temrin
leri, öğretmenler, müfredat programı mucibince
derslerine ayrılan saatlerinin bir kısmmda ve ken
di nezaretleri altmda yaptıracaklardırT Ancak bu
suretle vazifeye ayrılacak saatler, müfredat programmm vaktinde tamamlanmaması için bir sebebolamrj'acağı gİbi, öğretmenler de bu çalışmalardaki
kontrol ve rehberlik vazifesini, dersten farksız ola
rak yapacaklar ve okul müdürleri bu ciheti daima
Maarif Vekili
kontrol ve temin edeceklerdir.
H a şa n -Â li Y ü cel
N.
B.
7 ^ Nazari dersler için evvelce olduğu gibi
yazılı ev vazifesi verilmekte devam olunacak, an
(A)
cak talebeye verilecek bu yazılı vazifeler için şu su
rede hareket olunacaktır:
¿Kız Enstitüleri yeni vakit cetveli
a)
Umumi ders öğertmenleri her ders ynlı baBirinci ders
8
—
8,45
şmda ve idarenin bu ciheti de\'amlı murakabesi esTeneffüs
8,45 —
8,55
nasmda lüzum gördükçe ders ydı içinde müdürün
İkinci ders
8,55 —
9,40
başkanlığı altmda toplanarak haftalık ders progra
Teneffüs
9,40 —
9,50
mına göre hangi günler için hangi derslerden yazı
Üçüncü ders
9,50 — 10,35
lı ev vazifesi verileceğini ve isteneceğini tesbit ede
Teneffüs
•
10,35 — 10,45
rek bu işi bir programa bağlayacaklardır. Bu prog
Dördüncü ders
ram, talebeyi bir gecede en çok iki dersten fazlası
10,45 — 11,30
için vazife hazırlamak mecburiyetinde bırakmayacak
Yemek tatili
11,30 — 13,10
şekilde tanzim olunacaktır. Ancak talebeye bir gece
de yapılmak üzere verilecek iki yazılı vazifenin tes13,10 — 13,55
Beşiûci ders
bitinde bunların alacağı zamanı da göz önünde tut

M aarif Vekilügi 'lebligler D eresi
13,55
14,05
14,50
15,—
15,45
15,55

—
—
—
—
—
—

Teneffüs
A ltına ders
Teneffüs
Yedinci ders
Teneffüs
Sekizinci ders

14,05
14,50
15,—
15,45
15,55
16,40

Not: Yalnız amelî derslere :
üzere iki dersten sonra 10 dakikalık bir teneffüs ya
pılır.

(B)
Kız Enstitüleri yeni vakit cetveli

11,— . —

11,—
11,45

Birinci ders
Teneffüs
İkinci ders
Teneffüs
Üçüncü ders
Teneffüs
Dördüncü ders

11,45

—

13,10

Yemek tatili

13,10
13,55
14,05
14,50
15,—
15,45
15,50

—
—
—
—
—
—
—

13,55
14,05
14,50
15,—
15,45
15,50
16,35

Beşinci ders
Teneffüs
Altıncı ders
Teneffüs
Yedinci ders
Teneffüs
Sekizinci ders

8,15
9,—
9,10
9,55
10,05
10,50

—
—
—
—
—
—

9,—
9,10
9,55
10,05
10,50

Sayı: 11135
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'

N ot: Yalnız amelî derslere münhasır olmak üzere
re iki dersten sonra 10 dakikalık bir teneffüs v’apıJır.
*

TİCARET ÖÖRETİM
MÜDÜRLÜaU

maddelerin istihsal ve imal yerlerinin gösterilmesi
bakıramdan lâboratuvarlarda bir de Türkiye hari
tası bulundurulacaktır. Cihan malları için coğraf
ya derslerine ait haritalardan istifade edilecektir.
Lâboratuvarlardaki maddeler yeknesak ve her
türlü tabiî tesirlerden saklanacak şekilde kaplarda
veya mahiyetine göre kapsız olarak vitrinlerde bu
lundurulacaktır. Her maddenin münasip şekilde eti
ketlerle belirtilmesine itina edilecektir.
Bu maddelerin bozulmaması için icabeden ted
birler alınacak ve bunlardan uzun müddet saklan
ması mümkün olmryanlar da sık sık değiştirilecek,
noksanları tamamlanacaıktır.
Malbilgisi dersleri lâboratuvarı diğer dersleri
miz için olduğu gibi ilgili öğretmenlerin mesuliyeti
ve onun tavzif edeceği talebelerin daimî bakımı altmda bulundurulacaktır.
Emtia lâboratuvarlarmda talebenin istifadesine
tahsis edilmek üzere aşağıda yazılı maddelerin bu
lundurulması Vekillikçe uygun görülmüştür. Bun
lardan başka okulca lüzum görülen ve tedariki müm
kün olan maddeler de lâboratuvara konulabilecektir.
• Gereğinin buna göre yapılmasını ve neticesinin
bildirilmesini rica ederim.

2 3 / l X / 1 9 4 2

ÖZET:
Mal Bilgisi derslerini ilgilendiren nu
muneler için tesis
edilecek lâboratuvar h.

Ticaret okullarımızda malbilgisi derslerini il
gilendiren numuneler için birer lâboratuvar tesisi
Vekillikçe uygun görülmüştür.
Malbilgisi dersleri lâboratuvarlarmda bulun
ması gereken maddeleri;
1 — Zahire borsalarından;
2 —' Ticaret odalarmdan;
3 — İlgili firmalardan;
4 — Fabrikalardan;
parasız tedarik etmek mümkündür.
Emtia maddelerinin yalnız okulu süsleyen bir
sergi durumunda telâkki edilmiyerek bu numune
lerden talebe âzami bir şekilde istifade ettirilmeli
ve her birinin, (bunlarla teması temin olunmalıdır.
Bu sebeple miktarı azalanlarm daima tamamlanması
icabeder. Bu gibi dersanelerin «Malbigisi müzesi» ol
madığı da alâkadarlara belirtilmelidir.
Okullarımızda malbilgisi dersleri lâboratuvarlarma müstakillen oda tahsisi mümkün görülmediği
takdirde, daimi nezaret altında bulndurulmak şartiyle, binanın münasip salonlarından da istifade edi
lebilir.
Emtia dolap ve vitrinlerinin okullarımızın ih
tiyacına uygun bir şekilde yaptırılabilmesi için mal
bilgisi lâboratuvarı bulunmryan okullarımızda lâbo
ratuvar ittihaz edilecek yerlerin ölçülü plânlarının
en çok 15/X/1942 tarihine kadar Vekilliğe gönde
rilmesi icabeder. Türkiye’de istihsal ve imal olunan

A .

A .

H aşan

•Â

li

Y ücel

Mal Lâboratuvarlarmda Bulunacak
Maddelerin Listesi
Buğday
.
‘
Buğday (sert ve yumuşak; Anadolu ve Trakyanın başlıca tanıamış buğdayları). Borsa muayene
leri bakımından buğdaylarda aranılan taneler.
Çavdar, yulaf, mısır, akdarı, kuşyemi, karamuk
ve bunlardan kurumuş başak numuneleri.
Arpa
Âdi, siyap, yassı ve kavussuz, biralık, beyaz,
ova, mikset ve kurumuş arpa başağı numuneleri.
Pirinç
Tosya ve Bursa gibi yerli pirinçlerimizle Rizón
ve Bombay gibi başlıca yabancı pirinçler. Kurumuş
pirinç başakları numunesi.
Patates
•
Muhtelif patates nmnuneleri.
N ijat m addeler
Buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, akdarı un
lan. Nişasta ve fekül. irmik, makarna ve şehriye,
kepek.
Tütün ve sigara
Tütün tohumu, yaprak ve çiçekleri, bir arada
kurumuş tütün fidanı, başlıca nevileri (başı bağlı, bas
ma, sığırdili ve kabakulak) numuneleri. Pastal, Rumeh ve Samsun usuliyle işlenmiş küçük denkler.
Her tütün bölgesinin yetiştirdiği tütünler, mem
leketimizde yapılan sigara ambalajları, puro, pipo ve
tönbeki tütünlerinin numuneleri.
Çay ve kahve
Tanınmış kahve numvmeleri, yerli ve yabancı
cins çaylar.
Pamuk
Çiğit, koza, çiğitli ve çekilmiş pamuklar, yerli,
akala, klevland cinsi çiğitli ve çekilmiş pamuklar,
pamuk iplikleri, merserize boyalı iplikler ve kumaş
lar, fabrikalarımızın y^aptıkları iplikler ve dokular
üzerine numuneler. Îstandardize edilmiş yerli ve
yabancı cins dokular, ambalâjlanmış küçük pamuk
balyaları ve Cihan iplik numaralama sistemine göre
(ligiliz, Fransız) iplik numunelerL
K eten ve kendir
Keten ve kendir tohumlan, ham ve işlenmiş
kendirler, iplikler ve dokular, bunlardan yapılan ha
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sır işleri üzerine numuneler (keten ve kendirin ku
rutulmuş fidanları)
Y apağı ^’e yün
Hayvanlarm cinslerine göre yıkanmış ve yı
kanmamış yünler iplik ve dokular (Merinos yünleri)
numuneleri. Numune olarak yapılmış kumaşlar.
T iftik, keçiktlı
Oğlak ve yaşlı hayvanlar mahsulleri (yıkanmış
ve yıkanmamış), tiftik iplikleri ve dokuları, kıl
dokuları.
İp ek
Tohum, kozalar, iplikler ve dokular üzerine
numuneler. Kamçıbaşı, kaynamış, tavadibi ve suni
ipek iplikleri ve dokuları numuneleri.
Üzüm
’ Siyah, beyaz, razaki ve sultaniye üzümlerinin
anbalâjlanmış çeşitli numuneleri.
incir
Ambalâjlanmış çeşitli kuru incir numuneleri
ve ihracat bakımmdan başlıca incir tiplerimiz.
Fındık
Tombul, sivri ve foşe fındıklarının kabuklu ve
iç numuneleri ve bilhassa ihracat tiplerimiz.
Ceviz
Kabuklu ve iç numuneleri.
Badem
•
Kabuklu ve iç numuneleri.
•
Fıstık
Antep, çam ve yer fıstıkları. Kabuklu ve iç
numuneleri.
Kayısı
Malatya kuru kayısı numuneleri.
Zeytin
Sele ve salamura (siyah ve yeşil zeytin) nu
muneleri, pirina.
Şeker
Pancar ve tohumu, şeker kamışı, glikoz, şeker
(toz, kristal, kesme),
melâs, küspe, pekmez ve
bulama numuneleri.
Afyon
Haşhaş kellesi, afyon numuneleri.
K erestecilik
Ceviz, meşe, İhlamur, köknar, gürgen, çam ke
restelerinin numuneleri.
Kâğıt
Ambalâj, yazı, renkli, sünger ve parşömen kâ
ğıtları, kartcn ve mukavvalar, çeşitli renklerde sellüloitler numuneleri.
N ebati ve hayvani yağlar
Zeytin, prina, pamuk, susam, haşhaş, kolza,
keten, bezir, fındık, yer fıstığı, mısır, gül yağları ve
bu yağları veren tohumlar; sızdırılmış sızdırılmamış
süt yağlan ve balık, koko, hint, kemik yağlan nu
muneleri.
Sabunlar
'
Çeşitli yağlardan yapılan sabun numuTOİen.
Isiumlar
'
Balmumu, ispermeçet mumlarına ait numuneler.
M adenî 'yağlar
Ham petrol, benzin (hafif, orta ve ağır), lâm
ba yağı, mazot ve makine yağları, vazelin ve para
fin numuneleri.
M adenler
Cıva< gümüş, kurşun ve krom numuneleri. De
mir, bakır, saç teneke gibi malların levha ve tel ha
lindeki numaralı numuneleri.
K öm ü rler
,
Taş kömürleri (piyasada bulunan tipler; tuvönan, krible, laveler: 0— 10, 10— 18, 18-—50 numu
neleri. Kromit, krome mamulâtından bir numune).
Turp, grafit, briket, linyit, antrasit. Koklar (ma
denî koku, gaz koku ve sömikok) numuneleri.
M aden köm ü r m ahsulleri
Antrsen Fenol, krizol, pridin, toluol, benzol.
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oaftalin ve âdi ve temiz asitfenik ve katran numu*
oeİ€ri.
Madeftt boyalar
Maden kömürikKİea
boyalar.

çıkarılan çeşitli renkte

T oj '>ve toprak m am ulleri
Tuğlalar, kremi der, mermerler, seramik ma
mulleri, camlar^ üzerine numuneler.

icabet etmiyeniere ait 425 sayılı Askerî Ceza Ka
nunun muaddel 64. maddesinin (M illî Müdafaa Ve
kâletinden tebliğ olunan) bir sureti aşağıya çıkarıl
mıştır. Hükümlerinin memur ve öğretmenlerinizden
yedek subaylara ve askerî memurlara tebliğini di
lerim.

D eri
Tanenli, şaplı ve kronlu debağaüa işlenmiş kö
sele, glase, vidala, rugan ve süet derileri; postlar
ve aıv derileri, kürkler üzerine numuneler, çeşidi mu
şambalar.
Mercan ve sidtger
Ham ve işlenmiş mercan ve süngerlerin
nasip numuneleri.

mü

Kauçuk
Ham ve işlenmiş kauçuktan çeşitli numuneler.

TİCARET ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

23/lX/1942
ÖZET:

Say ı: 11144

Daktilografi
leri h.

911

ders

Ticaret liseleri, orta ticaret ve akşam dcaret
okulları daktilografi dersleriyle bunlara bağlı dakti
lografi kurslarında öğretmenlerin on parmak usu
lünün tatbikmda âzami derecede lıassasiyet göster
meleri ve talebenin metot harici yazmalanna müsaa
de etmemeleri icabeder.
Her dereceddii ticaret okulu mezunlannm pro
gramla kabul edilen sürati temin etmeleri lâzımdır.
Daktilografi derslerinde ayrıca talebeye;
1 — Makine temizliği;
2 — Şarjolann değiştirilmesi
makinelerde);

(mümkün olan

3 — §eriderin takılması;
4 — Tabulâtörün kullanılması;
5 — Basit ânzalann neden ileri geldiği,
gösterilecektir.
Daktilografi programına dâhil bulunan hesap
makinelerini kullanaibilmek, istenilen sonuçlan sürade çıkarabilmek hususuna icabı kadar ehemmiyet
verilecektir.
Daktilografi derslerinde talebeye; makinelerin
uzun müddet kullanılacağı
göz önünde tutularak,
aşmmaması ve yapranmaması hususları da her vesile
ile telkin edilecektir.
Keyfiyetin ilgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A.

A.

SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 8022-5/2023

912

Hasan-Â li Yücel

24/IX/1942 \
ÖZET:
Hazarda ve seferde
silâh altına çağrılan
yedek subay ve as
keri memurlar h.

Hazarda ve seferde silâh altına çağrılan yedek
stibay ve askerî memurlardan muayy'en zamanlarda

sun göz önünde tutulmasını ve her türlü basılı evrak
siparişlerinin bu nispet dâhilinde y^pılmasmın ilgi
lilere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili

A. ö .

Hasan-Âli Yücel

Maarif Vekili
M

B.

Hasan-Âli Yücel

Tanenli m addeler
Meşe kabuğu, kestane, sumak, palamut (meyva, yüksük ve tırnak) mazı, veleks numuneleri.
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KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 11532

28/IX/1942
ÖZET:

Resim dersi Öğret
Madde 64. 1 — Hazarda askerî hizmete çağ
menlerinin
haftalık
rıldığı halde 1076 sayılı kanunun 15. maddesine
ders
saati
h.
tevTikan M illî Müdafaa Vekâletince emredilen müd
det içinde askerlik şubesine gelmiyen yedek subay
K e enstitüleriyle, akşam krz saat okullarında
ve askerî memurlardan bu müddetin bitmesinden
gösterilmekte
olan meslekî ve tezyinî resim dersleri,
sonra 15 gün içinde elde edilenler bir aydan altı aya
amelî derslerden sayıldığından resim dersi öğretmen
kadar, 15 günden sonra üç ay içinde elde edilenler
lerine de almakta oldukları maaş veya ücretlerle, baş
altı aydan bir soıe> e kadar hapis ve üç ay sonra elde
ka resim öğretmeni bulunmadığı takdirde haftada 28
edilenler beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle ceza
saate ve 28 saatten sonrası için ilâve ücret veril
landırılır. Bu müddetler içinde de kendiliğinden ge
mek suretilyle haftada 44 saate kadar ders verilebi
lenlerin cezalan yarıca indirilir.
leceği tamimen tebliğ olunur.
2
— Seferberlikte çağnidığı halde muayyen

914

müddet içinde askerlik şubesine gelnıiyen yedek su
Maarif Vekili
bay ve askerî memurlardan bu müddetin bitmesinden
Hasan-Âli Yücel
N. B.
sonra 7 gün içinde gelenler üç aydan iki seneye kadar,
elde edilenler altı aydan üç seneye kadar, yedi gün
den sonra üç ay içinde gelenler iki seneden ve elde
edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç
aydan sonra gelenler beş seneden az olmamak üzere
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
23/IK/1942
ağır‘hapis, elde edilenler ölüm cezasiyle cezalandırı
MÜDÜRLÜĞÜ
lırlar.
ÖZETİ
Say ı: 11188
3 -— Askerî hizmet için yapılan davet üzerine
Kız teknik oukllaşube) e gelen yedek subay ve askerî memurlardan ma
nnda talebenin ge
halli müretteplerine hazarda 12 gün ve seferberlikte
rekli bez, basma
4 gün içinde hareket etmiyenler veya yol müddeti ha
vesaire temrin ihtiriç olarak bu müddetlerin yansından fazla bir müd
tiyacı h.
deti yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine ilti
hak etmiyenler hazarda üç aya kadar ve seferberlikte
1 — K e teknik okullarında talebenin amelî
üç aydan beş seneye kadar hapis olunurlar. Bu fık
derslerin tatbikatında temrin malzemesi olarak kul
rada ve 65. maddede yazılı müddetler halin icabma
lanmak ihtiyacında olduğu amerikan,
basma ve
göre M illî Müdafaa Vekilliğince azaltılabilir veya
patiska, Sümer Bank Umum Müdürlüğü ile varılan
uzatılabilir. Az vahim hallerde 63. maddenin son
anlaşma neticesinde aşağıdaki kontenjana göre okul
fıkrasında yazılı hükümler bu maddede yazılı olan
lar ihtiyacına karşılık olarak Yerli Mallar Pazarla
cezalar hakkında da tatbik olunur.
rında satışa hazır bulımdurulacaktE.
4
— 1076 sayTİı kanunun 13 ve 15. maddelerin
Bu dokumaların Y erli Mallar Pazarlanndan sa
de >'azılı haller bu maddenin tatbikmda da nazara
tın alınma ve tevzi işi okul idarelerinde şu suretle
alınır.
tanzim edilecektir:
Ordu emirnamesinin 1 Temmuz 1942 tarih ve
a — Okul idareleri, ders yılı başında muhte
267 sayılı nüshasının 38. sahifesinden iktibas edil
lif sınıflarm amelî ders öğretmenlerine, her smıfmiştir.
taki talebenin ders senesi sonuna kadar ne miktar

915

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 82/8473

913
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ÖZET:
Basılı evrakın kul
lanılması h.

Kâğıt teminindeki güçlükler dola>7Sİyde okul
lara ve maarif teşkilâtına yeniden basılı evrak gön
derilmesi mümkün olamamakta veya tevzi işleri ge
cikmektedir.
Bu durumu göz önünde tutarak okul idareleri
nin ve Maarif
Müdürlüklerinin basılı evrak sarfmı en aşağı hadde indirmelerini ve bu hususta ge
reken tedbirleri almalarını önemle rica ederim.
Bu arada, ufak değişikliklerle kullanılması
mümkün olan eski matbu evraktan âzami istifade ci
hetine gidilmesi zaruri
bulunmaktadır. Bugünkü
şartlar içinde basılı evrak için lüzumlu olan kâğıdm ancak beşte birinin temin edilebileceği Maliye
Vekâletinden Vekilliğimize bildirilmiştir. Bu husu

basma, amerikan ve patiskaya ihtiyacı olacağını âza
mi tasarruf fikri dâhilinde her ders için ayrı ayrı tesbit ettirecek ve talebenin bu maddelerden temrini ik
ihtiyacına bunu esas tutacaklardır.
b — Y erli Mallar Pazarlan talebe veya öğ
retmenlere doğrudan doğruya satış yapmıy'acağından,
okuldan ve talebe teşekküllerinden yardım gören ta
lebenin bu ihtiyaçlan, diğer temrinlik ihtiyaçlarda
olduğu gibi okul bütçesinden temrin olarak ayrılan
tahsisat ve talebe teşekküllerince temin olunan pa
ralarla toptan veya ihtiyaca göre parti parti okulca sa
tın alınacak, yardıma dâhil olmi) an talebelerin ihtiyacı
ise talebeden toplanacak paralarla okul idareleri ta
rafından satın alınarak ilgililere dağıtılacaktır.
c — Sipariş atelyesi bulunan okullarm müdür
leri, bu atelyelerin mulâjlık amerikan ve sair ihti
yacını da âzami tasarruf fikriyle tesbit ve kontrol
edecekler ve bu suretle' bu dokumaların temrin ve
atelye işleri dışında kimse tarafından şahsi ihti>'aç1ar için kullanılmasına katiyen meydan vermiyeceklerdir. Bu dokumaların >nkarda tasrih edilen ihtir
yaçlar dışında kullanılmasından ilgili öğretmen ve
okul idareleri mesul tutulacaklardır.

S a jia t
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;
d — Bir kısım okul idareleri kendi okullarına
ay^ao kontenjanın yukardaki izaha göre aynı zaman
da talebenin kedi parasiyle temin edeceği ihtiyaçları
da ihtiva ettiğini tahmin etmemekte ve bu dokumalann tamamım okul bütçesindeki temrin tahsisatmdan satın almak lâztra geldiği zannına düşmekte
dirler.
Bu türlü tereddüde mahal kalmamak üzere bu
dokumalarm >*ukardaki
izahat dâhilinde, kısmen
okul tahsisatiyle kısmen de bedeli talebeden toplan
mak veya talebe teşekküllerinden temin olunmak su.reciyle satın alınacağı tavzih olunur.
2 — Bu sene yeniden açılacak kız teknik okullarmın ihtiyacı da hesaplanafak, bazı okullara kendi
ihdyaçlarından fazla miktarda dokuma ayrılmıştır.
Listede (x ) işaretiyle belirtilen bu okullar kendi
ibtiyaçlarını jnkarda (a ) fıkrasına göre tesbit ederek
Uıtiyaçlanm bu tesbite göre temin edecekler, artan kı
sım için hangi okullar adına ne miktar mubayaada
bulunacakları kendilerine Vekillikçe ayrıca bildirile
cektir.
3 — Köy kadınları gezici kurslarına ait bu gibi
malzeme de bu kontenjanlardan temin edileceğinden
kurslarm
bağlı
bulundukları
akşam
okul
ları,
kendilerine
ayrılan
kontenjanlarla
bu
kurslarm da ihtiyacmı hesaba katacaklar ve bu ih
tiyaçları 167 sa>Tİı Vekillik Tebliğler Dergisinin 810
sıra numarasında çıkan 21/111/1942 tarih ve 74202/3042 sayTİı tamime göre temin edeceklerdir.
4 — Bugünkü olağanüstü durumla memleket
müdafaası için hususi bir ehemmiyet alan bu dokiHnalar bu İhtiyaçlardan büyük fedakârlık yapılmak
suretiyle temin edilebilmiştir. Okul müdür ve öğret
menlerinin bu durumu her vakit göz önünde bulımdurmalarmı ve bu dokumaların âzami tasarrufla ve
tamamen, tahsis edildiği temrin işlerinde kullanılmasmı temin için çok uyanık bulunmalanoı, tebliğ
dışında hareket edenler hakkmda inzibati muamele
yapılacağınm göz önünde tutulmasını ehemmiyetle
rica ederim.
•
Maarif Vekili n.

N. B.

R ü§tü

Ü zel

Amerikan
Kalın
İnce
Adaca
Afyon
Ankara
Bursa
Edirne
Elâzığ
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kütahya
Manisa
Sivas
Trabzon
Bolu
İzmit
Antakya
Gaziantep
Antalya
Balıkesir
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Iparta
Kars
Kastamonu
Konya
Samsun
Uşak
Giresun
Denizli
Adapazarı
Zonguldak
Kwaeer- w

5000
250
10000
2000
250
250
15000
5000
2000
250
500
500
500
250
250
500
2500
250
250
500
250
500
250
250
250
250
500
250
500
250
250
500

5000
250
10000
2000
250
250
15000
5000
2000
250
500
500
500
250
250
500
2500
250
250
500
250
500
250
250
250
250
500
250
500
250
250
500

5000Ö

50000

Basma
X
X
X
X
X

X

600
300
2000
600
250
250
3000
1000
250
200
500
300
250
300
250
300
500
300
300
300
300
300
250
300
300
300
250
250
250
250
250
250
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Patiska
X
X
X
X
X
X

X

15000

700
250
2000
700
250
250
3000
1000
300
250
600
350
250
250
250
300
500
250
250
250
250
300
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

X
X
X
X
X
X

X

15000

İLANLAR;
4 /V /1942 tarih ve 82/4074 sayılı
tamimle talebeden toplanan kitaplar
dan, liselerin her üç sınıfına mahsus
tarih ve coğrafya kitapları, bu ders
yılı için yeni kitaplar kabul edilmiş
olması dolayısiyle bunları veren tale
beye aynen iade edilecektir.

Lise Coğrafya
Kitapları
Liselerin birinci, ikinci, üçüncü
sınıflarına mahsus yeni coğrafya kitap
ları fasikül halinde neşredilecektir. Her
üç kitabın birinci fasikülleri satışa çı
karılmıştır.
Kitapların adları ve birinci fasiküllerinin
fiyatları aşağıda gösteril
miştir :
Kuruş

Lise birinci sın ıf:
Genel coğrafya dersleri. Fasikül I.

20

Lise ikinci sınıf:
Devletler coğrafyası. Fasikül I.

30

Lise üçüncü sınıf:
Türkiye coğrafyası. Fasikül I.

35

L is e R uhbilim
K ita b ı
Liselerin ikinci sınıflarına mah
sus Ruhbilim = Psikoloji kitabının
yeni terimlerle basılan birinci fasikülü de satışa çıkarılmıştır. Bu fasikülün fiyatı 20 kuruştur.
Satt§
M a a rif

y erleri:

V ek illiği

Y a y tn ev leri
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/İNKARA — MAARİF MATBAASI

c.

OAARİF

VEKİLLİĞİ

BÜrK)RLÜĞONCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ I^LAKAM VE AÎÜES-

T.
MAARİF VEKİLLİĞİ

lESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

CÎLT: 5

TEBLİĞLER DERGİSİ
r>

KARARLAR:
Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 308
Karar tarihi : 20/lX/1942

*

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
,\BONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BÎRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ:>ÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

O ZET;
Bölge sanat okulla
rında okutulan Arit
metik, Cebir/Geometri ve Trigono
metri
derslerinin
.Matematik adı al
tında tcK nota tâbi
tutulması h.

Bölge sanat okullariyle Erkek Meslek Öğretmen
Okulu İmtihan Talimatnamesinin 36, 37 ve 38 inci
maddelerinde aritmetik, cebir, geometri ve Trigono
metri dersleri matematik adı altında zikrolunmuş
ve bu maddelerdeki sınıf geçme hükümleri ona göre
teshir edilmiş bulunduğımdan bahsi geçen derslerin
bölge sanat okullarında, orta okullarda yapıldığı gi
bi, matematik adiyle tek not mevzuu savulması husu
sunun Vekillik makamına arzı kararlaştı.
Muvafıktır.

Maarif Vekili

Hasan-Âli Yücel

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 315
Karar tarihi : 26/lX/1942

ÖZET :
Devlet Resim ve
Hevkel Sergisi tali
matnamesinin
24
üncü
maddesinin
değiştirilmesi h.

Devlet Resim ve Heykel sergisi jürisinde, yük
sek dereceli bir sanat kurumu olan Gazi Terbiye
Enstitüsü ve Orta Öğretmen Okulu Resim - İş şu
besinin öğretim heyetinden bir sanatkârın da bulun
masını temin maksadiyle bahsi geçen sergi talimat
namesinin 24 üncü maddesinde aşağıdaki şekle göre
değişiklik yapılması hususunun Vekillik makamına
arzı kararlaştı.
Jü ri:
Madde 24. — Sergi jürisi şu suretle teşekkül
eder :
a) Jürinin tabiî reisi olan Maarif Vekilini tem
sil etmek üzere Güzel Sanatlar Umum Müdürü;
b) Maarif Vekilliği Talim ve Teıbi>;|^ Heye
tinden bir zat;
c) Cumhuriyet Halk Partisi tarafından seçilen
bir zat;
d) Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü;
e) Akademiden bir resim atelyesi öğretmeni;
f) Akademiden bir heykeltraşlık atelyesi öğ
retmeni ;
g) Gazi Terbiye Enstitüsü ve Orta Öğretmen
Okulu Resim - İş şubesi atelye öğretmenlerinden bir
zat;
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h) Maarif Vekili tarafından seçilen bir edip;
i) Sanat teşekkül ve gruplarınca kendi üye-,
leri arasından seçilen bir sanatkâr;
j) Maarif Vekilinin hiçbir sanat teşekkül ve
grupuna mensup olmıyan sanatkârlar arasından se
çeceği bir Mt.
-

Muvafıktır.
Maarif Vekili

Hasan-Âli Yücel

TAMİMLER:
TALİM VE TERBİYE
DAİRESİ
Sayı; 2-1449/16

916

30/IX /1942
ÖZET:
İlk okullarla orta okul
ve liselerde ve bu
derecelerdeki meslek
okullarında dilbilgisi
öğretimi h.

1. — Vekillik Tebliğler Dergisi’nin 18 ikinci*
teşrin 1940 tarihli 96 ncı savnsında çıkan 510 nu
maralı tamimle, 1940— i l
ders yılından itibaren
Türkçe dersleri içinde gösterilecek olan gramer ba
hisleri müfredatı
bildirilmiş ve bütün okullarda
gramer derslerinde öğretmenlere kılavuz ve gramer
ana kitabı için bir anket olmak üzere, Ankara Dil
ve Tarih-Coğraf^a Fakültesi Türk Dili Doçenti Tah
sin Banguoğlu tarafından hazırlanan «Ana Hatlariyle
Türk Grameri» isimli-kitap tavsiye edilmişti.
Bu
ankete öğretmenlerimizle uzmanlarımızın verdikleri
cevaplardan sonra da, Vekilliğimizce teşkil edilen
«Gramer Komisyonu» 7/V II/1941 tarihinde Anka
ra’da toplanmıştı.
■
Bu «Gramer Komisyonu» nun, müzakereleri
neticesinde tesbit ettiği esaslara uygun olarak, özel
bir komis}'on tarafmdan, biri ilk okullara, diğeri
orta okullara mahsus olmak üzere hazırlanan ve Teb
liğler Dergisinin 188 inci sa>ısındaki okul kitapları
listesinde gösterilen «Dilbilgisi» kitapları, bu ders
)Tİı başından itibaren ders kitabı olarak kullamlacaktır.
_
2. — İlk okullara mahsus olan «Dilbilgisi» kitabmın «Dil ve dilbilgisi, kelime yapısı, Türkçe de ses
uyaımu ve başlıca imlâ kuralları ve kelime çeşitlerin
den İsim, Sıfat, Zamir» bahisleri (sahife 1— 46) dör
düncü sınıfta, geriye
kalan bahisleri de (sahife
47—91) beşinci sınıfta gösterilecektir. Ancak, bu
1942— 43 ders yılında, beşinci sınıfta bu kitabın
tamamını okutup talebemi bu toplu bilgi ile ilk okul
dan mezun etmek zarureti vardır. Bunun için, öğret
menlerin, dilbilgisi öğretiminde aşağıdaki madde
lerde verilen direktiflere ve bilhassa 8 inci maddede
bildirilen esasa göre toplamalar ve kısaltmalar yap
maları ve icabederse. Dilbilgisi kitabım okutup tat
bikat yaptırmaya haftada bir yerine iki saat tahsis
etmeleri uy’gun olur.

SAYI: 192

3. — Esas itibariyle orta okulun birinci sınılma
mahsus olan «Dilbilgisi 1» kitabının tamamı bu ders
yılında orta okullarla öğretmen okullarınm her üç
sınıfında ve orta tahsille aynı zamanda meslek tah
sili veren okulların ¡bütün sınıflarında okutulacak
tır. Kelime üretimi ve sözdizimi (s)ntaxe) bahislerini
ihtiva edecek olan ikinci kitabın gelecek ders y4İında hangi sınıflarda okutulacağı ayrıca bildirilecektir,
4. — Lise sınıflarında ders okutan öğretmenler
de, gerek metin okunması, gerek yazı derslerinde her
fırsattan istifade ederek, talebenin dilbilgisi malû
matını bu kitaptaki usule ve terimlere uygtm olarak
kuvvetlendirip genişletmeye gayret edeceklerdir. Li
selerde dilbilgisine ayrı bir saat tahsis etmek ve ta
lebe için Dilbilgisi kitabım ahnak mecburiyeti yok
tur.
5. — Dilbilgisi öğretiminin amacı, talebeye
birtakım tanımlar ve kurallar belletmek olmayıp ana
dilinin canlı kullanılışım gözlemek suretiyle iyi dü
şünmek, iyi anlamak ve gerek sözle, gerek yazı ile
istediklerini doğru ve güzel anlatmak kabiliyetlerinin
gelişmesine hizmet etmektir ki ana dili öğretimi için
deki okuma, yazı, ezber, imlâ ve el yazısı gibi diğer
derslerin yöneltilecekleri hedef de budur.
6. — Bu yıl, ilk okulların dördüncü ve beşinci
sınıflariyle orta okuilann ve öğretmen okullarınm
her üç sımfmda ve orta tahsille aynı zamanda meslek
tahsili veren okulların bütün sımflarmda haftalık
Türkçe ders saatlerinden birerinin dilbilgisine ayrıl
ması lâzımdır. Ancak; öğretmen öğretilme sırası ge
len her hangi bir dilbilgisi bahsinin müşahedelerini
bir eN^'dld okuma, yazı ve imlâ derslerinde yaptırıp
talebeji hazurladıktan sonra o bahsi dilbilgisi saa
tinde eldeki kitaptan talebeye okutmalı, anlıyamadıkları yerler olursa izah etmeli ve kitaptaki alış
tırmalara ilâveten gerek okuma kitaplarındaki parça
lar, gerek talebenin bulacağı misaller üzerinde sözlü
ve yazılı tatbikat yaptırmalıdır. Yazı vazifelerinde
talebenin yanlışlarını düzeltirken de dilbilgisinden
öğrendiklerinin kendilerine hatırlatılması unutulma
malı ve dilbilgisi dersi, daima okuma, yazı ve imlâ
derslerinin ayrılmaz bir yardımcısı diye kabul edi
lerek talebede de bu kanaatin kökleşmesine gayret
olunmalıdır.
7. — Kitaplarda, dilin cümleler halinde canlı
kullanılışından başlanarak türlü kelimelerin ve on
ların mahiyetlerinin, vazifelerinin şekillenmelerinin
ve gruplaşmalarının daima cümleler içinde tanıtıl
ması usulü taklbedilmiştir. Öğretmen arkadaşlarımın
da derslerinde bu usule mutlak surette sadık kalmalarmı rica ederim.
Talebenin dilbilgisinde öğrendiği her şeyin,
okuduğu veya söyleyip yazdığı cümlelerdeki tatbik
yerini anlamış olması gerektir. Bunu anladıktan son
ra, istenecek tariflerin kitaplardakilere satırı satırına
uygun olması şart değildir. Bilâkis, talebenin an
layışının doğruluğuna hükmettirecek şahsi izahlarla
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tarifler yapması tercih oluamalıdır.
8. — Dilbilgisi derslerinden talebenin edinmesi
gereken bilginin esası, doğru cümle kuruluşunu an
lamak ve kelimelerin, cümle içindeki vazifelerine
göre, çeşitlerini ve şekillerini tanımaktır. Dilbilgisi
kitaplarında, her hangi bir bahsin muhtelif madde1er halinde tafsil edilmesi ve onlara ait sorular ko
nulması talebeyi o hususlarda müşahedelere sevk
etmek içindir. Öğretmenler, teferruatı, bilhassa im
tihanlarda, başlı başma birer soru konusu yapmamalı
dırlar.
9. — Vekilliğimizce gerek tedrisat esnasında,
gerek imtihan kâğıtları üzerinde yaptırılaın muhtelif
teftiş ve tetkikler, her sınıf ve seviyedeki talebemizin
büyük bir çoğvmluğunun, istediğini doğru ve anlaşılır
cümlelerle bildirmekte ve kelimeleri cümle mânasınm gerektirdiği yerlerde kullanmakta güçlük çekti
ğini me>dana koymuştur. Talebenin ana dilindeki
zayıflığmın diğer bütün derslerin veriminde de tesi
rini göstereceği gayet tabiî olduğundan,
öğret
menlerin talebede doğru ve düzgün konuşup yazma
alışkanlığınm kökleşmesi hususunda bü>ük bir dik
kat ve itina göstermeleri lâzımdır. Bu müsamahasız
dikkati yalnız ana dili öğretmenlerinden değil, diğer
bütün derslerin öğretmenlerinden de beklediğimizi
bir daha tekrarlamakta fayda buluyorum. İfadesi
kusurlu bir soru karşılığının, yahut imlâsı ve ifadesi
bozuk bir vazifenin Türkçe ve edebiyat dersinde ol
duğu kadar öbür derslerde de yeter ve başardı bir
cevap veya vazife say^lam^yacağI fikri her vesile ile,
her öğretmen tarafından talebeyle telkin edilmelidir.
10. — İlk Öğretim Müfettişleri, ders ydı için
de bizzat verecekleri veya uzmanlara verdirecekleri
konferanslar ve ikinci devre öğretmenlerinin teşkil
edecekleri çalışma birlikleri yardımiyle dilbilgisinin
Öğretim yolları ve kitaptan talebenin faydalanma şeküleri etrafmda öğretmenlerin hazırlanması için ge
reken tedbirleri alacaklar ve ders yılı esnasındakiteftlşlerinde bu hususları daima göz önünde bulun
duracaklardır.
11. — Vekillik Müfetdşleri de, yapacakları
ders teftişlerinde, öğretmenlerin başardarmı bu ta
mim hükümlerine uyarlıklariyle ölçeceklerdir.
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12.
— Bu ders ydı başında, ilk okullardaki
retmenler başöğretmenin, orta dereceli okullardaki
Türkçe ve edebiyat öğretmenleri de müdürün reisli
ğinde toplanarak ve dilbilgisi kitaplarını da bir ke
re gözden geçirmiş olarak bu tamimi beraberce oku
yacaklar, gerek dilbilgisi, gerek bütün ana dili öğ
retiminin bu esaslara uygun bir şekilde yapılması hu
susunda müzakerelerde bulunacaklar ve bu müzakere
ler neticesinde Vekilliğe bildirilmesini faydalı bul
dukları noktalar varsa bunları tesbit edeceklerdir.
Bu mütalâalar en kısa zamanda müdürlerle başöğ
retmenler tarafmdan, maarif müdürlükleri yolu ile
Vekillik Talim ve Terbiye Dairesine gönderilecektir.
Ayrıca, orta dereceli okullarda ilk toplanacak
öğretmenler kurulunda da müdürlerin bu tamimin ana
hatlariyle 9 uncu maddesindeki tavsiyelerden bütün
öğretmenleri haberdar etmelerini rica ederim.
Maarif Vekili
K.

y

H a sa n -Â liY ü cel

N ^RIYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZET; .

Sayı: 81/8572

Mûtaahhit .^hmet
Özûduru h .

917

Tokatta marangoz ve mûtaahhit Ahmet Özüduru’nun, şimdiye kadar taahhüt ettiği işlerde göster
diği ihmal ve suiniyet dolayısiyle üç yd müddetle
devlet işlerine müteallik her hangi bir teklifinin red
dine karar verilmiş olduğu Ñafia Vekâletinden bildirilmektedir¿
.
Keyfiyetin ilgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili

A. ö .

H a şa n -Â li Yüce!

TÂYİNLER;
.Ankara Akşam Kız Sanat Okulu BIçki-Dikiş
Öğretmeni ve Müdürü Suzan Kinson İzmir Cumhu
riyet Kız Enstitüsü Biçki-Dikiş Öğretmenliğine ve

öğ
Müdürlüğüne, Giresun
Akşam Kız Sanat Okulu
Biçki-Dikiş Öğretmeni ^Melâhat Akpınar aynı
okul Müdürlüğüne, İstanbul İnönü Kız Lisesi Felsefe
Öğretmeni Faika Onan Erenköy Kız Lisesi Fel
sefe Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne, Edirne Lisesi
Müdür Muavini ve Tarih - Coğrafya Öğretmeni Salih
Zorlutuna Çatalca Orta Okul Müdür ve Tarih Coğrafya Öğretmenliğine, Samsun Ticaret Lisesi
İkinci devre Büro ve Matematik Öğretmeni Ali
Uyak Kayseri Ticaret Lisesi İkinci devre Büro ve
Matematik Öğretmen ve Müdürlüğüne, Edime Kız
Enstitüsü Çocuk bakımı, Biçki-Dikiş Öğretmeni ve
Müdür Muavini Şaziye .\ral Çorum Akşam Kız Sanat
Okulu Çocuk bakımı, Biçki-Dikiş Öğretmenliğine ve
Müdürlüğüne, Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü Ça
maşır Öğretmeni ve Müdür Muavini Cemile Devrim
Maraş Kız Enstitüsü Çamaşır Öğretmenliğine ve Mü
dürlüğüne, İstanbul Üsküdar Kız Enstitüsü Biçki-Di
kiş Öğretmeni Nuran Sümer Amasya Akşam Kız Sa
nat Okulu Biçki-Dikiş Öğretmenliğine ve Müdürlü
ğüne, Bursa Necatibey Kız Enstitüsü Nakış Öğret
meni Cudiye Korçay ?zmir
Göztepe Akşam Kız
Sanat Okulu Nakış Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne,
Urfa Akşam Kız Sanat Okulu Kürkçülük Öğretmeni
Ali Yaver Beyazıt Urfa Kız Enstitüsü Müdürlüğüne,
Çorum Bölge Sanat Okulu Ağaç işleri Atelyesi ö ğ 
retmen^ Neşet Tuna aynı okul AJ^üdürlüğüne, İstan
bul Akşam EGz Sanat Okulu Nakış Öğretmeni ve
Müdürü Muzaffer Eriş İstanbul Üsküdar Kız Ensti
tüsü Nakış Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne, Hay
darpaşa Lisesi Müdürü ve Fransızca Öğretmeni Saf
fet Şav Pertevniyal Lisesi Fransızca Öğretmenliğine,
Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü Biçki-Dikiş Öğret
meni ve Müdür Muavini Seniha Aşar İstanbul Kadı
köy Kız Enstitüsü Biçki-Dikiş öğretmenliğine ve
Müdürlüğüne, Trabzon Alaarif Müdürü İhsan Kalabay Kırklareli - Kepirtepe Köy Enstitüsü öğretmen ve
Müdürlüğüne, Erzurum Akşam Kız Sanat Okulu Ça
maşır öğretmeni Şükriye Toker Burdur Akşam K ep.
Sanat Okulu Çamaşır Öğretmenliğine ve Müdürlü
ğüne ve Vekilliğimiz Müfettişlerinden Sami Argüden
Haydarpaşa Lisesi Kimya Öğretmenliğine ve Müdür
lüğüne naklen tây^n edilmişlerdir.
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Maarif Matbaası — Ankara

T. c.
»¿_\ARİF

VEKİLLİĞİ

«ÛDÜRLOĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI-

i ü . İLGİLİ MAKAM VE MÜESİESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR
ABONE TUTARI MALSANDKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUL MAA
RÍF VEKİLLİĞİ NESRiYAT MÜ
GÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İ L T :

5

1 2
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O rla Ö ğretim O k u lla rı:

KARARLAR:

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı: 319
Karar tarihi : 30/1X/1942

B İ K İ N C İ T E Ş R I N

ÖZET:
Yeni Kolej’in mua
deleti h.

2. — Sonteşrinin başından itibaren 98 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde neşredilmiş olan direktif ve
cetvellere göre davranılacaktır. Banliyö ve taşıt ilgi
leri olmayan şebirlerde okullar mart başında nor
mal vakit cetvellerine döneceklerdir. Banliyö ve
taşıt ilgileri olan şehirlerdeki okullar ise Maarif
Müdürlerinden emir almadıkça normal vakit cetvel
lerine dönmiyecekl erdir.
Kız T ek n ik Ö ğretim O k u lla rı:

1940— 4l ders yılı başında İstanbul’da açıl
mış bulunan Yeni K olej’'in orta okul ve lise kısım
larında da resmî okullarda olduğu gibi çalışıldığının,
1941— 42 yılmda Maarif Müfettişlerince yapılan tef
tişten anlaşılması dolayısiyle kolejin orta okul kıs
mının resmî orta okul ve lise kısmmm 1941— 42 de
açck bulunan birinci ve ikinci sınıflarının da resmî
liselerin aynı sınıflarına muadil tamomasr hususunım Vekillik Makamına arzı kararlaştı.

3. — İkinci maddedeki müddetleri dikkate
alarak kız enstitüleri İstanbul’da ve İstanbul dışın
da ayrı ayn aşağıdaki vakit cetvellerini takibedeceklerdir.
Akşam Kız Sanat okvıllarıaııı işe başlama
saatleri kız enstitülerindeki başlama saatlerinin ay
nıdır. Bitirme saatlerini bu okullar kendileri tâyin
ederler.

Muvafıktır.
Maarif Vekili
H a sa n -Â lf

Y ücel

TAMİMLER:

TERBİYE
DAİRESİ

t a l im v e

Sayı: 2-1487/17

918
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ÖZET:
Okulların vakit cet
velleri h.

Yaz saatinin tatbikına devam edilmesi kararlaştınlmış bulunduğu cihetle 1942— 43 ders yılmda
okullarm vakit cetvellerini aşağıdaki esaslara göre
tertiplemelerini dilerim.

İstanbul’daki Kız Enstitüleri

İstanbul dışındaki
Kız Enstitüleri

Birinci ders

9.00— 9.45

8.45— 9.30

Teneffüs

9.45— 9.55

9.30— 9.40

İkinci ders

9.55— 10.40

9.40— 10.25

Teneffüs

10.40—10.50

10.25— 10.35

Üçüncü ders

10.50— 11.35

10.35— 11.20

Teneffüs

11.35—11.45

11.20— 11.30

Dördüncü ders 11.45— 12.30

11.30— 12.15

Yemek tatili

12.3G— 13.30

1 2 .1 5 -1 3 .3 0

Beşinci ders

13.30—14.15

1 3 .3 0 -1 4 .1 5

Teneffüs

14.15— 14.25

14.15— 14.25

Altıncı ders

14.25 — 15.10

14.25— 15.10

Teneffüs

15.10— 15.15

15.10 — 15.15

Yedinci ders

15.15 — 16.00

15.15 —16.00

Teneffüs

16.00—16.05
16.05— 16, 50

16.00 —16.(»5

Sekizinci ders

Y.

H a sa n -Â liY ü cel

E rk e k T ek n ik Ö ğretim O k u lları:
İlk o k u lla r:

'1.
Sonteşrinin
dar 98 sa>Tİı Tebliğler
itibaren de 109 sayılı
dilmiş olan direktif ve
tır.

başından şubatın sonuna ka
Dergisi’nde, martın başından
Tebliğler Dergisi’nde neşre
cetvellere göre davranılacak-

1 9 3

olan başlama ve bitirme saatlerine göre davranılacaktır. Yalnız ihzari sınıfların dersleri 17.10 da bite
cektir.
B ü tü n O rta ve T ek n ik Ö ğretim O k u lları:

6. — Okul idareleri disiplin veya umumi iş
hayatı ibakımından zorlayıcı sebepler görürlerse der
se nihayet on beş dakika daha erken veya daha geç
başlamağa salâhiyetlidirler.
Y üksek Ö ğretim O k u lla rı:

7. — Yüksek öğretim kurumlan vakit cetvel
lerini, bulunduklan yerin icaplarına göre, kendileri
tertipliyecekl erdir.

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 11557

919

2 8 / 1 X ^ 1 9 4 2

ÖZET
Ders aletlerine ih
timam edilmesi h.

Bazı öğretmenlerin derslerde kullanılmak üzere
o<kul idarelerince kendilerine teslim olunan ders alet
lerinden bir kısmmı kaybettikleri, kaybolan aletler
den birçoğunım bugünkü piyasada bulunamadığı için
yerlerine yenileri almamadığı okul müdürlükleri
nin yazılarından anlaşılmaktadır.
Bugünkü şartlar içinde malzeme tedarikinde
çekilen zorluk göz önünde tutularak, öğretmenlerin
kendilerine teslim edilen ders aletlerini muhafaza ve
iyi kullanmak hususunda son derece ihtimam göster
meleri lâzımdır.
Bımdan başka, okul eşyasına ihtimam etmenin
her öğretmen için önemli bir vazife ve bu vazifeydi
ihmal etmenin de 1702 numaralı kanunun 22 nci
maddesi gereğince inzibatı ceza tatbikim icabettiren
bir suç olduğu unutulmamalıdır.

1 6 .0 5 -1 6 .5 0

Maarif VeKill
K.

S A Y I :

4. — İkinci maddedeki müddetler dikkate alı
narak 98 sa>nlı Tebliğler Dergisi’nde neşredilmiş olan
başlama ve bitirme saatlerine göre davranılacaktır.
T icaret Ö ğretim O k u lla rı:

5. — ikinci maddedeki müddetler dikkate alı
narak 98 sayılı Tebliğler Dergisi’ode neşredilmiş

Her öğretmen okul idaresince kendisine teslim
olunan ders aletlerini muhafaza hususunda dikkat
ve itina göstermeli ve bu aletlerin her hangi bir se
beple kaybolmasına vey'a fena kullanma y’üzünden
kırdıp bozulmalarına sebebiyet vermemelidir.
Bu tamimin öğretmenler toplantısmda okuna
rak gereğine göre hareket edilmesini ve okul idare
lerinin bu ciheti dikkatle takibetm elerin i rica ederım.
Maarif Vekili
N.

B.

H aşan -Á U

Yücel
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Maurii* Vekilliği Tebliğler Dergrbii

12 birineitasrin

HABERLER:
Bulundukları okullarda ahlâk, terbiye ve çalışkanlık bakımından üstünlük ve başarı gösteren talebenin adlan ve re
simleri Maarif Vekilliği tarafından üç yıldır muntazaman neşredilen iftihar kitabına konulmaktadır.
Üç yıl üstüste iftihar kitabına girmek suretiyle devam lı başarı gösteren ve okul arkadaşlarına örnek olan 335 talebeye
bu yıl ilk defa olarak Maarif Vekilimiz Atatürk’ün Nutkundan birer tanesini armağan etmiş ve kendilerine şu mektubu
göndermiştir:
«Üç yıl üstüste iftihar levhalarına ve kitaplarına girmek suretiyle gerek bilgi ve çalışma, gerek ahlâk ve terbiye bakı
mından müdürlerinizin ve öğretmenlerinizin takdirini, sevgisini kazanmış olduğunuz için size, memleket hizmetinde ve insan
lığa faydalı olmakta en kıymetli bir örnek olan Atatürk’ün, bugünkü varlığımızın dayanağı İstiklâl Savaşını nasıl yaptığını
anlatan nutkunu armağan ediyorum. Bu kitap Türk Cumhuriyetçi ve inkılâpçısının temel kitabıdır.
Gönlümün bütün dileği sizin de, gireceğiniz meslekte ve ileri hayatınızda Atatürk gibi Türk milletine büyük hizmet
ler etmeniz ve insanlığa milletiniz yolundan büyük faydalar ve bahtiyarlıklar getirmenizdir.»
Maarif Vekilimizin armağanı. Cumhuriyet Bayramı tatilinden bir gün evvel, okullarda talebeye törenle verilecektir.
Şerefli birer mükâfat kazanan çocuklarımızın adları, babalarının kimler olduğu ve hangi okullarda bulundukları aşağıda
ki listede gösterilmiştir:

Okullar Disiplin Talimatnamesinin 28 inci Maddesinin
Fıkrası Mucibince Okul Tahsilinin
Sonunda Devrenin Bütün Senelerinde İftihar Listesinden Silinmediklerinden
Mükâfatlandırılacak Olan Talebe
Bu yıl lise le ri b itire n ve m ü k â fa t alan ta le b e
Adı ve soyadı
Nimet Özbek
Mahver Öztop
Kemal Arı
Hatice Çınar
Dilhan Eğe
Kadriye Ünal
Perihan Eke
Cüneyt ölçer
Abdülhalim User
Handan Güvenç
Kemal Keskin
İlhami Tankut
Semahat Arabacıoğlu
Hami Atalay
Necdet özgelen
Niyazi Akgül
Muallâ Türidioğlu
Kadriye Çağlar
Mehmet Duran
Güneş Güçlü
Esat Şener
Perihan Nurışık
Kâmuran Yolageldi
Hale Savcı
Selâhattin Genç
Pehlâne Yersel
Hami önder
Oğuz Alper
Nail Ulusman

Okulunun adı
Adana Kız Lisesi
Adana Kız Lisesi
Adana Erkek Lisesi
Ankara Kız Lisesi
Ankara Kız Lisesi
Ankara Kız Lisesi
Ankara Kız Lisesi
Ankara Atatürk Lisesi
Ankara Gazi Lisesi
Antakya Kız Lisesi
Antakya Erkek Lisesi
Antalya Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Bursa Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Çamlıca Lisesi
Denizli İsmet İnönü Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Edirne Lisesi
Erenköy Lisesi
Erenköy Lisesi
Erzurum Lisesi
Eskişehir Lisesi
Eskişehir Lisesi
Eskişehir Lisesi
Eskişehir Lisesi

Babasmm işi
Kavaf
,
Öğretmen
Çiftçi
İş Bankasında Kapıcı
Ziraat Memuru
Memur
Balâ Şube Reisi
Başvekâlette Mütercim
Emekli Memur
ö lü
Emekli Yarbay

ölü
Tüccar

ölü
Sütçü
Tüccar
Şekerci

ölü
Bakkal
Lise Müdürü

ölü
Fotoğrafçı
Tüccar
Avukat
Çiftçi
Borsa Komseri
Ağır Ceza Reisi
Öğretmen

ölü

Babasımn adı ve soyadı
Halil Özbek
Rahmi Öztop
Haşan Arı
İbrahim Çınar
Abidin Eğe
Süleyman Ünal
Halil Eke
Burhanettin Ölçer
Sadettin User
Mutasım Güvenç
M ustafa Keskin
Ahmet Tankut
Sadık Arabacıoğlu
Mehmet Atalay
Hüseyin Özgelen
Ahmet Akgül
İsmail Türidioğlu
Derviş Çağlar
Ahmet Duran
Çelil Güçlü
Abdullah Şener
Rıza Nurışık
İbrahim Yolageldi
Kâmil Savcı
Halil Genç
Şükrü Yersel
İbrahim Önder
Ruhi Alper
Faik Ulusman

Adı ve soyadı
Salih Kuyaş
Mehmet Yıldırım
Necmiye Sinankin
Gülbin Büyükoğlu
Turan İtil
Feyyaz Nemlioğlu
Macit Onganer
Amran Sanul
Özdemir Akkan
Fahri Eron
N ail Şen
Haldun Sirer
Nahide Bursa
Nesim Araş
Orhan Oktay
Mehmet Yavaş
Haşan Sertkaya
Ahmet özdemir
Nadir Uğur
Çetin Güney
Fuat Altınok
Cemil Mutuş
Hüsamettin Peker
Turhan Elmacıoğlu
Ali Akar
Yasken Hüner
Nuri Dinç
Mazhar Haznedar
Ruhi Aytaç
Türkân Eyüboğlu
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Okulunun adı
Galatasaray Lisesi
Gaziantep Lisesi
İnönü Kız Lisesi
İstanbul Kız Lisesi
İstanbul Erkek Lisesi
İstanbul Erkek Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
İzmir İnönü Lisesi
İzmir İnönü Lisesi
İzmir İnönü Lisesi
İzmir İnönü Lisesi
Kabataş Lisesi
Kandilli Lisesi
Kars Lisesi
Kars Lisesi
Kastamonu Lisesi
Kastamonu Lisesi
Kastamonu Lisesi
Konya Lisesi
Kütahya Lisesi
Pertevniyal Lisesi
Samsun Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Taksim Lisesi
Taksim Lisesi
Taksim Lisesi
Trabzon Lisesi
Yozgat Lisesi
İzmir Kız Öğ. Okulu Lise kısmı

Babasının adı ve soyadı

Babasımn işi
Emekli Subay
Ölü
Belediye Tahakkuk Memuru
Bekçi
öğretmen
Banka Memuru
Aydın Maarif Müdürü
Dr. Operatör
Telefon Müdürü
Makara Tüccarı
ö lü
Kurmay Binbaşı
Fabrikatör
Tüccar
Memleket Hastanesi Başhekimi
Ölü
İnhisarlar Muhasibi
Çiftçi
Manifaturacı
Edebiyat Öğretmeni
Ziraat Bankası Emekli Müdürü
Tütün Tüccarı
P. T. T. Müdürü
Öğretmen
Vatman
Terzi
Binbaşı
Ölü
İlk Okul Öğretmeni
Tüccar

Cemal Kuyaş
Mustafa Yıldırım
Halit Sinankin
Mustafa Büyükoğlu
Zekeriya İtil
Fuat Nemlioğlu
Salih Onganer
Rıza Sanul
Fuat Akkan
Fikri Eron
Salih Şen
Haldun Sirer
Fevzi Bursa
Zeki Araş
Esat Oktay
Bayram Yavaş
İhsan Sertkaya
Halil özdemir
Hulûsi Uğur
Eflâtun Güney
Asım Altınok
Hüseyin Mutuş
Faik Peker
Zühtü Elmacıoğlu
İskender Akar
Antonik Hüner
Cemalettin Dinç
Tahsin Haznedar
Nuri Aytaç
Emrullah Eyüboğlu

Bu yıl ö ğ retm en o k u lların ı b itiren ve m ü k âfat alan ta le b e
Hüseyin Çukur
Bahattin Coşkun
Fatma Altınelli
Tevfik Yaman
Rahmi Kaya
Mukadder Araş
Melâhat Enötken
Melâhat Yalgın
Muazzez önen

Balıkesir Nb. Öğ. Okulu
Balıkesir Nb. Öğ. Okulu
Edirne Kız Öğ. Okulu
Edirne Kız Öğ. Okulu
Erzurum Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu

Hayvan Cambazı
Çiftçi
Çiftçi
ö lü
ÎŞÇİ

.

Yüncü
Emekli Memur
Emekli Binbaşı
İlk Okul Öğretmeni

Ali Çukur
^
Kâzım Coşkun
Abdullah Altınelli
İbrahim Yaman
Mehmet Kaya
'Ahmet Araş
Ziya Enötken
Hayri Yalgın
Vehbi Önen

Bu yıl liselerin orta kısm ını b itiren ve m ü k âfat alan ta le b e
Emsal Gözlü
Nejat Bilge
Bülent Bayraktar
Bercis Kunt
Sabahattin Yalınpala
Müjgân Özdoğan
Türkân Korur
Saim Mühürcüoğlu
Sezai Saym
Yezdan Dai
Bekir Sadullah
İhsan Adalı
Özdemir Çırpan
Aziz îldan

Adana Kız Lisesi
Afyon Kız Lisesi
Ankara Atatürk Lisesi
Antaky^a Kız Lisesi
Antakya Erkek Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Edirne Lisesi
Edirne Lisesi
Edirne Lisesi
Elâzığ Lisesi

Bosta
Öğretmen
Karabük Fabrikası idare Âmiri
Tüccar
Emekli Yüzbaşı
ö lü
Boşta
N üfus Memuru
Tümen Muhasebecisi
Etibank Memuru
Çiftçi
Kayyum
Lise Kâtibi
Çiftçi

Mehmet Gözlü
Celâl Bilge
Hulûsi Bayraktar
Bahattin Kunt
Ramazan Yalınpala
Zühtü Özdoğan
Hasan Korur
Hulûsi Mühürcüoğlu
Mümtaz Sayın
Hamza Dai
Sadullah
Agâh Adalı
Hasan Çırpan
Süleyman lldan

■
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Adı ve soyadı

Okulunun adı

Haşan Sarıtaş
Kani Sayar
Perihan Ongun
Engin Yolageldi
Naci Aklar
Perran Doğancı
Suat Akgün
Vildan Akpınar
Hatice Göksoy
Ayten Aydın
Nurten Ortaç
Çetin Bulut
Ümmühani Harmankaya
Besime Kurdoğlu
Altıngül Şanda
Hulûsi Erkılış
Kurban Özüuğurlu
Zeki Sertkaya
Şevket Akdemir
İlhan Kıpçak
Ayten ö ğ e
Erhan ö ğ ü t
Tahsin Tuncalı
Turgut Çolak
Cavit Boral
Ümit Lâçin
Vedat Höbek
Necdet Onur
Rahmi Dirican
İlhan Taşman

Elâzığ Lisesi
Erzurum Lisesi
Eskişehir Lisesi
Eskişehir Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
İstanbul Kız Lisesi
İstanbul Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Kabataş Lisesi
Kandilli Lisesi
Kandilli Lisesi
Kandilli Lisesi
Kars Lisesi
Kars Lisesi
Kastamonu Lisesi
Kastamonu Lisesi
Kayseri Lisesi
Malatya Lisesi
Malatya Lisesi
Samsun Lisesi
Samsun Lisesi
Sivas Lisesi
Taksim Lisesi
Trabzon Lisesi
Yozgat Lisesi
Yozgat Lisesi
Zonguldak Çelikel Lisesi

Babasının işi

1 2 B irin citeşrin 1 9 4 2

Babasının adı ve soyadı

Çiftçi
Ali Sarıtaş
Çiftçi
Sabri Sayar
Tüccar
Mehmet Ongım
Şeker Fabrikası Memuru
Cevat Yolageldi
Çiftçi
Abdullah Aklar
Doktor
Naci Doğancı
Harb Malûlü
Fethi Akgün
Borsa ajanı
Şevket Akpınar
Komisyoncu
Cafer Göksoy
Öğretmen
Tahsin Aydm
Ziraat Bank. Müdür Muavini
İbrahim Ortaç
Bestekâr
Sıtkı Bulut
ö lü
Ekrem Harmankaya
Orman Memuru
İsmail Kurdoğlu
Ölü
Zühtü Şanda
Muhafaza Memuru
Fahri Erkılış
Çiftçi
Emir Aslan özüuğurlu
İnhisar Muhasibi
İhsan Sertkaya
Çiftçi
Ahmet Akdemir
Hükümet Doktoru
Veysi Kıpçak
Lisede Kâtip
Osman ö ğ e
Belediye Memuru
Ziya ö ğ ü t
Çiftçi
Tosun Tuncalı
Askerî Hesap Memuru
Osman Çolak
işçi
Mehmet Boral
Belediye Tahakkuk Memuru
Mükerrem Lâçin
Komisyoncu
Nüzhet Höbek
Boşta
Zeki Onur
Hâkim
Abdullah Dirican
Dişçi
• Halit Taşman

Bu yıl öğretm en ok u lların ın o rta kısm ını b itiren ve m ü k â fa t ala n ta le b e
Aysel Akömer
Ülker Balaban
Birsen Denizel
Ayhan Beyazıt
Lâle Korcan
Muallâ Erke
Berna Akyavaş

İzmir Kız Öğ. Okulu
İzmir Kız Öğ. Okulu
İzmir Kız Öğ. Okulu
İzmir Kız Öğ. Okulu
İzmir Kız Öğ. Okulu
İzmir Kız Öğ. Okulu
Konya Kız Öğ. Okulu

Ölü
o k u l Müdürü
Fabrikatör
Tüccar
Mütaahhit
İnhisar Memuru
Ceza Hâkimi

Cevdet Akömer
Rahmi Balaban
Hüseyin Denizel
Suphi Beyazıt
Etem Korçan
N azif Erke
Ragıp Ak^'avaş

Bu y ıl o rta oku lları b itiren ve m ü k âfat alan ta le b e
Muhsin Kırcalı
Salâhattin Günceler
Ayhan Kalağoğlu
Özcan Köknel
Muzaffer Göktürk
Şemsettin Somuncuoğlu
Filiz Perkün
Alâettin özkın
Bülent Olçay
Tevfik Erdem
Fuat Bayrı
Sevim ö rs
Mehmet Balıkçı
İlhan Doğan
Nermin Sözen
Şükran Bayraktutan

Adana I. Orta Okulu
Adana II. Orta Okulu
Adana II. Orta Okulu
Adapazar Orta Okulu
Adapazar Orta Okulu
Aksaray Orta Okulu
Akşehir Orta Okulu
Ankara I. Orta Okulu
Ankara I. Orta Okulu
Ankara I. Orta Okulu
Ankara I. Orta Okulu
Ankara II. Orta Okulu
Ankara III. Orta Okulu
Ankara III. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu

Çiftçi
İşçi
Tüccar
İş Bankası Müfettişi
Kunduracı
Çiftçi
Serbest Doktor
Kurmay Binbaşı
Subay
Baş öğretmen
Emekli Subay
Üzüm Tüccarı
Çiftçi
Mebus
Maliye V. Mümeyyiz
Komiser

Eyüp Kırcalı
Mehmet Günceler
Hakkı Kalağoğlu
Nuri Köknel
Ahmet Göktürk
Kâzım Somuncuoğl
Aziz Perkün
Hüsnü Özkın
Şükrü Olçay
N afiz Erdem
Rüştü Bayrı
Abdurrahman Örs
Osman Balıkçı
Avni Doğan
Muhtar Sözen
Ziya Bayraktutan
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Adı ve soyadı
Muammer Çiftdoğan
Ayten Güvener
Türkân Denktaş
Hayati Tabanlı
Adnan Taşpınar
Hayrettin Tok
Saim Akmirza
Yılmaz Akşit
Özgün Kartal
Demirtaş Kocaçıtak
Yavuz Aykent
Ahmet Arık
Mehmet Çoban
Ayhan Açıkalın
Ertuğrul Tunçatay
Gül tekin Tüte
Mehmet Elmalı
İsmail Hamamcı
Sadettin Güler
Hüseyin Pekin
Bülent Arkunt
Haşan Sarı
Huriye Bilici
Abdullah Öğretmen
Sabri Üğe
Fıtrat Yurderi
İsmet Terim
Talât Orhon
Sacide Okay
Tolon Koçak
Münir Erdem
Ali Acunaş
Emin Aran
Feridun Köymen
Zeki Öğüşlü
Fikret Yüceeren
Turhan Tüzemen
Kaya Kara
Kenan özel
Muzaffer Çapan
Muallâ Düzgit
Nuriye Ay gen
Yüksel Ünsal
Ahmet Uslu
Cümhure Soydan
Aytekin Ardahanlı
Ferhan Gürova
Cahide Süar
Süeda Yeğ
Hadiye Yuvakuran
N ejlâ Ercan
Cumhuriyet Dural
Hüseyin Bülbülol
Orhan Erten
Ahmet Serpersu
Emin Şekerci
Fuat Ümit
Şerafettin Veli
Ali Yardımoğlu
İdris özatay
Galip Baloğlu

Okulunun adı
•

Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
Ankara IV. Orta Okulu
A rm n Orta Okulu
Aydın Orta Okulu
Bafra Orta Okulu
Bakırköy I. Orta Okulu
Bakırköy I. Orta Okulu
Bakırköy I. Orta Okulu
Bandırma Orta Okulu
Bandırma Orta Okulu
Bartın Orta Okulu
Bartın Orta Okulu
Beşiktaş I. Orta Okulu
Beyoğlu I. Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Buca Orta Okulu
Buca Orta Okulu
Buca Orta Okulu
Burdur Orta Okulu
Bursa I. Orta Okulu
Bursa I. Orta Okulu
Bursa II. Orta Okulu
Bursa II. Orta Okulu
Bursa II. Orta Okulu
Bursa II. Orta Okulu
Cağaloğlu I. Orta Okulu
Cağaloğlu I. Orta Okulu
Cağaloğlu I. Orta Okulu
Cağaloğlu I. Orta Okulu
Cağaloğlu I. Orta Okulu
Cibali Orta Okulu
Çanakkale Orta Okulu
Çanakkale Orta Okulu
Çanakkale Orta Okulu
Çankırı Orta Okulu
Çankırı Orta Okulu
Çapa Kız Orta Okulu
•
Çapa Kız Orta Okulu
Çapa Kız Orta Okulu
Çapa Kız Orta Okulu
Çapa Kız Orta Okulu
Çapa Kız Orta Okulu
Çorlu Orta Okulu
Çorum Orta Okulu
Davutpaşa Orta Okulu
Divrik N . Demirağ O. Okulu
Düzce Orta Okulu
Düzce Orta Okulu
Düzce Orta Okulu
Elbistan Orta Okulu
Elbistan Orta Okulu

Babasının işi
Boşta
Jandarma Subayı
As. Hesap Memuru
Kavaf
Ziraat Bankası Memuru
D. D. Y. Hasılat Müfettişi
Şapka Tamircisi
Meteoroloji Memuru
Ç. E. K. G. M. Muamelât Me.
Genel Kurmay Adli Müşaviri
İnhisar Ziraat Memuru
Çiftçi
Çiftçi
Herekede Muhasebeci
Kumaş Tüccarı
Orta Okul Müdürü
Yoğurtçu
Çiftçi
Çiftçi
Kunduracı
ö lü
Kapıcı
Kahveci
■ .
Öğretmen
Operatör
ö lü
Memur
Tüccar
İlk Okul Öğretmeni
öğretmen
*
Encümen Azası
Ambar Memuru
Otomobilci
Avukat
Dikici
ö lü
Ceza Hâkimi
Orman Müdürü
Adli Tıp Kâtibi
Tüccar
Belediye Kâtibi
Maarif Memuru
Askerî Hâkim
Dülger
Emekli Memur
Ölü
Komisyoncu
Tornacı Ustası
ö lü
Ölü
öğretmen
ö lü
İşçi
Orta Okul öğretmeni
Bahçıvan
Bakkal
ö lü
Çiftçi
Çiftçi
Marangoz
Malmüdürü
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Babasının adı ve soyadı
Nuri Çiftdoğan
Ziya Güvener
Muhtar Denktaş
İhsan Tabanlı
Ekrem Taşpınar
Ali Tok
Süleyman Akmirza
Halis Akşit
Kadri Kartal
Münir Kocaçıtak
Mustafa Aykent
Ziya Arık
Hüseyin Çoban
İbrahim Açıkalın
Nurettin Tunçatay
Orhan Tüte
Yakup Elmalı
Ahmet Hamamcı
Behzat Güler
Haşan Pekin
Kâzım Arkunt
Hüseyin Sarı
Haşan Bilici
Emin öğretmen
Kudret Üğe
Ahmet Yurderi
Rüştü Terim
Mustafa Orhon
Kâzım Okay
Mahmut Koçak
Hulûsi Erdem
Murat Acunaş
Arif Aran
Hulûsi Köymen
Abdülâziz Ögüşlü
Mustafa Yüceeren
Hakkı Tüzemen
Cevdet Kara
Haşan özel
Mustafa Çapan
Remzi Düzgit
Necati Aygen
Kadri Ünsal
Mehmet Uslu
Mustafa Soydan
Hilmi Ardahanlı
Tahsin Gürova
Şerif Süar
Halim Yeğ
Abdülkadir Yuvakuran
Fuat Ercan
Tayyar Dural
Osman Bülbülol
Ragıp Erten
Abdurrahman Serpersu
Mustafa Şekerci
Osman Ümit
Durdu Veli
Ahmet Yardımoğlu
Mehmet Özatay
Arif Baloğlu

S a jía : 38

Adı ve soyadı
Kenan Onat
Meliha Erişen
Turan özdemir
Selma Bengi
Hilmi Balcı
Vamık Bombatepe
Burhan Kulaçoğlu
Faika Şimşek
Turhan Orhon
Neclâ Üstel
Şevket Demirel
Abdullah Semerci
Sezai Diren
Niyazi Karahaliloğlu
Semiha Sönmez
Fahiran Güngör
Kemal Dokuzoğlu
Sabri Ulusoy
Recai Özdil
Suat Güney
Kaya Mama
Gürbüz Kuvent
Fuat özturan
Musa Güngörürler
Aydoğan Uğur
Cihat Atalay
Muallâ Akyılmaz
Suzan Alpman
Ragıp Us
Cemile Aruntan
Güzin Kansu
Sacide Petriçli

T eb liğler Dergisi

Okulun adı
Ereğli Orta Okulu
Eyüp Orta Okulu
Eyüp Orta Okulu
Fatih Kız Orta Okulu
Gemlik Orta Okulu
Giresun Orta Okulu
Gümüşane Orta Okulu
Hevbeliada Orta Okulu
Hevbeliada Orta Okulu
Hopa Orta Okulu
İsparta Orta Okulu
İsparta Orta Okulu
İnebolu Orta Okulu
İnebolu Orta Okulu
İnegöl Orta Okulu
İnegöl Orta Okulu
İskenderun Orta Okulu
İskenderun Orta Okulu
İskilip Orta Okulu
İzmir Bornova Orta Okulu
İzmir Gazi Orta Okulu
İzmir Karataş Orta Okulu
İzmir Tilkilik Orta Okulu
İzmir Tilkilik Orta Okulu
İzmir Tilkilik Orta Okulu
İzmir Tilkilik Orta Okulu
İzmit Orta Okulu
İzmit Orta Okulu
Kadıköy I. Orta Okulu
Kadıköy II. Orta Okulu
Kadıköy II. Orta Okulu
Kadıköy lî. Orta Okulu

Tarinç Türkmen
Ercüment Sevgen

Kadıköy III. Orta Okulu
Kadıköy III. Orta Okulu

Fuat Dalaman
Aiasur Şahin
Turhan İlkay
Emin Heral
Tabir Altın
Mehmet Bilger
Cafer Eray
Dündar özgüç
Vehbi Yüksel
Emcet Bilgeer
Eran Pavziner
Kemal Onat
Sema Sezer
Vehbi Başkurt
Ali Habeş
İsmet Savaşan
Mehmet Acar
Hamdi Erdemir
Şevket Keleşoğlu
Cakız Otoman
İsmail Ersevim
İstiklâl Gökçer
Cemal Uygun
Mehmet Vanlı
Haşan Özkan

Kadıköy III. Orta Okulu
Karagümrük Orta Okulu
Karagümrük Orta Okulu
Karagümrük Orta Okulu
Karaköse Orta Okulu
Karaman Orta Okulu
Karaman Orta Okulu
.
Kartal Orta Okulu
Kartal Orta Okulu
Karşıyaka Orta Okulu
Karşıyaka Orta Okulu
Karşıyaka Orta Okulu
Kastamonu Kız Orta Okulu
KIrklareli Orta Okulu
Kilis Orta Okulu
Konya Orta Okulu
Konya Orta Okulu
Konya Orta Okulu
Kumkapı Orta Okulu
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu '
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu

Babasının işi
Maliye Memuru
Ölü
Emekli Yüzbaşı
Kâtip
ö lü
Ceza Evi Müdürü
Ziraat Bankası Müdürü
D. Deniz Yolları Ülev Süvarisi
Öğretmen
Sıhhiye Memuru
Çiftçi
Demirci
Tapu Memuru
Terzi
Tüccar
Bakkal
ö lü

Çiftçi
Öğretmen
İlk Okul öğretmeni
Doktor
Felemenk Tütün Ş. Memuru
ö lü

Kebapçı
Doktor
Rençper
Tütün Tüccarı
Yüzbaşı
Vakit Gazetesi Sahibi
Doktor
Darphane Memuru
Devlet Limanları Muhasebe
Müdür Muavini
ö lü

öğretmeni
Kadastro Tapu Âzası
Komisyoncu
Ağızlıkçı
Ticaret Ofisi Memuru
Ölü
Tüccar
Manifaturacı
İlk Okul Öğretmeni
İmam
Doktor
Elektrikçi
İstasyon Şefi
Emekli Öğretmen
Öğretmen
Tüccar
Yarbay
Çiftçi
Vaiz
Memur
Doktor
Çırak
Emekli Binbaşı
Bekçi
Bakkal
Tüccar
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Babasının adı ve soyadı
Abdullah Onat
Kâmil Erişen
Niyazi Özdemir
Lûtfullah Bengi
İbrahim Balcı
Sadık Bombatepe
İsmail Kulaçoğlu
İhsan Şimşek
Burhanettin Orhon
Mehmet Üstel
Yahya Demirel
Hüseyin Semerci
Hakkı Diren
Niyazi Karahaliloğlu
Mehmet Sönmez
Mustafa Güngör
Ali Dokuzoğlu
Ömer Ulusoy
Makbul Özdil
Nuri Güney
Fehmi Mama
Hüseyin Kuvent
İsmail özturan
Selim Güngörürler
Şevki Uğur
Hikmet Atalay
Kâmil Akyılmaz
Hüseyin Alpman
Asım Us
Nuri Aruntan
Ekrem Kansu
Haydar Petriçli
Lûtfi Türkmen
Zühtü Sevgen
İsmail Dalaman
Saim Şahin
Ali İlkay
Hüseyin Heral
Ali Altın
Mahmut Bilger
Ahmet Eray
Nurettin Özgüç
Şükrü Yüksel
Hakkı Bilgeer
Halit Payziner
Hüseyin Onat
Abdülkadir Sezer
Rıza Başkurt
Mahmut Habeş
Tahsin Savaşan
Bekir Acar
İbrahim Erdemir
Abdullah Keleşoğlu
Memduh Otoman
Ahmet Ersevim
Etem Gökçer
Mehmet Uygun
Ahmet Vanlı
Hüsevin Özkan

12 Birincite§rin 1942

M aarif Vekilliği Tebliğler Dern^si

Adı ve soyadı

Okulunun adı

Muammer Ünel
Bedrettin Arıcan
Muzaffer Gazioğlu
Kemal Doğan
Kadri Güngör
Orhan Kamber
Aiımet Bir
Hamdi Akyel
Bayram Özen
Necmiye Poroy
Mesut Dalyan
Mehmet Atsan
Cahit Özerkan
Hüseyin Güneş
Güzin Bosut
Refik Karakurum
Haşan Tekerlekçi
Hikmet Öztürk
Sevim Ağralıgil
Cavide Mutuş
Lâtife Demir
Özdemir Kandemir
Mehmet Imre
Nevzat ö ğ ü ş
Leylâ Pirigil
Feridun Özdikicioğlu
Bahri Çelebi
Kâni Topan
•
Sevinç Tanık
Muhittin Demiröz
Kemal Işık
Hüseyin Kara
Şinasi Özsoylu
Burhanettin Üre
Cevdet Basım
Halil Dolay
Sabih Tekeli
Perihan Yoğurtçuoğlu
Duran Salur
Zehra Akmersin
Talât Görgüç
Ahmet Kara
Kılıçaslan Göbelez
Yılmaz Alyanak
Nadide Cem
Neriman Barlas
Nurettin Müngen
Sadettin Sarımurat
Bekir Akman
Ali Dizman
Naci Karaca

Mardin Orta Okulu
Mardin Orta Okulu
Mersin Orta Okulu
Merzifon Orta Okulu
Merzifon Orta Okulu
Mirgün Orta Okulu
M. Kemalpaşa Orta Okulu
M uğla Orta Okulu
Muş Orta Okulu
Nazilli Orta Okulu
Nazilli Orta Okulu
Nevşehir Orta Okulu
N iğde Orta Okulu
N iğde Orta Okulu
Nişantaşı II. Orta Okulu
Osmaniye Orta Okulu
Ödemiş Orta Okulu
Pazar Orta Okulu
Pendik Orta Okulu
Samsun Orta Okulu
Samsun Orta Okulu
Sarıkamış Orta Okulu
Sivas Orta Okulu
Silifke Orta Okulu
Süleymaniye Orta Okulu
Şehremini Orta Okulu
Şehremini Orta Okulu
Şehremini Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Tekirdağ Orta Okulu
Tekirdağ Orta Okulu
Tire Orta Okulu
Tokat Orta Okulu
Tokat Orta Okulu
Turgutlu Orta Okulu
Turgutlu Orta Okulu
Trabzon Erkek Orta Okulu
Uşak Orta Okulu
Uşak Orta Okulu
Üsküdar II. Orta Okulu
Üsküdar IV. Orta Okulu
Van Orta Okulu
Van Orta Okulu
Zeyrek Orta Okulu
Zile Orta Okulu
Zile Orta Okulu

Babasının işi
Müftü
Gümrük Kolcusu
Tüccar
Çiftçi
ö lü
Kâtip
Bakkal
Sebzeci
ö lü
Bakkal
Tüccar
Kahveci
Şoför
Manifaturacı
Emekli Yarbay
Manifaturacı
Araba Yapıcısı
Mütaahhit
Binbaşı
Tüccar
Makinist
ö lü
Mütaahhit
Belediye Muhasibi
Ölü
Terlikçi
Mübaşir
Bahçıvan
Öğretmen
ö lü
Kunduracı
Ölü
inhisar Memuru
İrtibat Memuru
Manifaturacı
Ölü
Çiftçi
Tütün. Tüccarı
ö lü
Çiftçi
Çiftçi
Boşta
Otelci
Eczacı
Gümrük Memuru
Şoför
Çiftçi
Müftü
Kahveci
Ölü
Boşta

39

Babasmın adı ve soyac
Hüseyin Ünel
Tevfik Arıcan
Mustafa Gazioğlu
Ali Doğan
Bahri Güngör
Abdurrahman Kamber
Yusuf Bir
Mehmet Akyel
Mansur Özen
Ruhi Poroy
Mehmet Dalyan
Feyzullah Atsan
Hamit Özerkan
Musa Güneş
Ali Bosut
Halil Karakurum
Ali Tekerlekçi
Zekeriya Öztürk
Kemal Ağralıgil
Hacı Mutuş
Mehmet Demir
Mahir Kandemir
Zekeriya İmre
Hamdi Öğüş
Abdullah Pirigil
Hulûsi Özdikicioğlu
İbrahim Çelebi
Ramazan Topan
Mustafa Tanık
Mehmet Demiröz
Mehmet Işık
Mehmet Kara
Fazıl Özsoylu
Adem Üre
Ahmet Basım
Zührap Dolay
Feyzullah Tekeli
İbrahim Yoğurtçuoğlu
Nâzım Salur
Cafer Akmersin
Tevfik Görgüç
Mehmet Kara
Bahattin Göbelez
Salim Alyanak
Rıfat Cem
Mustafa Barlas
Neşet Müngen
Azmi Sarımurat
Hüseyin Akman
Nâzım Dizman
Abdülmecit Karaca

Bu yıl hususi lise le ri b itiren ve m ü kâfat alan taleb e
Zehra Ağralı
Merih Evinay
Emel Omay
Asil Sandalcı
Kemal Tuncey
İbrahim Gözen
Celi İpekçi

Ankara Türk Maarif Cemiyeti
Lisesi
Bursa Lisesi
Bursa Lisesi
Boğaziçi Lisesi
Darüşşefaka Lisesi
Işık Lisesi
Işık Lisesi

Maliye Vekili
Ölü
ö lü
öğretmen
Temyiz Mahkemesi Azası
Tuhafiyeci
Sinemacı

Fuat Ağralı
Hamza Evinay
Ahmet Omay
Kudret Sandalcı
Kemal Tuncey
Hikmet Gözen
Naci İpekçi

dajrtaı 40
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Okulun adı
Şişli Terakki Lisesi
Yüceülkü Lisesi
Yüceülkü Lisesi

Adı ve soyadı
Refhan Barlo
Mazhar Zorlu
Argun Nemli
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Babasının işi
Makine mütaahhidi
ö lü
Tütün Tüccarı

Babasının adı ve soyadı
Hilmi Barlo
Kemal Zorlu
Nâzım Nemli

Bu yıl hususî liselerin o rta kısm ını b itiren ve m ü k âfat alan ta le b e
Ankara Türk Maarif Cemiyeti
Lisesi
Ankara Türk Maarif Cemiyeti
Lisesi
Bursa Lisesi
Bursa Lisesi
Hayriye Lisesi
Işık Lisesi
Şişli Terakki Lisesi
Yeni Kolej
Yüceülkü Lisesi
İzmir Devrim Orta Okulu

Yıldız Tekeli
Erdoğan Berkmen
Sevim Sönmezalp
Semra Taner
Resmiye Başpınar
Gün Benderli
Aysel Sıdal
İhsan Karam ana
Gülgün Nemli
Hikmet Neciboğlu

Maliye Müsteşarı

Esat Tekeli

Devlet Şûrası Muavini
Yarbay
Elektrik Mühendisi
Kapıcı
Edebiyat Öğretmeni
İpekiş Fabrikası Başmühendisi
Tüccar
Tütün Tüccarı
Manifaturacı

Celâl Berkmen
Zekeriya Sönmezalp
Muhittin Taner
Hasib Başpmar
M uvaffak Benderli
Kâmil Sıdal
Mehmet Karam ana
Nâzım Nemli
İhsan Neciboğlu

Bu yıl kız en stitü lerin i b itiren ve m ü k â fa t alan ta le b e
Melâhat Görmüş

Kadıköy Kız Enstitüsü

Tüccar

Ali Görmüş

Bu yıl tic a r e t lise le rin i b itiren ve m ü k âfat alan ta le b e
Nazike Pelister
İda Arditi
Rüştü Erimez

İstanbul Ticaret Lisesi
İstanbul Ticaret Lisesi
İzmir Ticaret Lisesi

Şekerci
Fabrika Kâtibi
Antalya Ambarı Müdürü

Abdurrahman Pelister
İshak Arditi
Mahmut Erimez

Bu yıl tic a r e t liselerin in o rta kısm ını b itiren ve m ü k âfat a lan ta le b e
Fikret Ayas
Hilmi özalpay
Faik Ulusoy

İzmir Ticaret Lisesi
Samsun Ticaret Lisesi
Trabzon Ticaret Lisesi

Tüccar
Tüccar Kâtibi
Maliye Tahsildarı

Recep Ayas
Celâl Özalpay
Ziya Ulusoy

Bu yıl bölg e sa n a t okullarını b itiren ve m ü k âfat alan ta le b e
Abdurrahman Kavukçu

Bursa Bölge Sanat Okulu

Çiftçi

Salih Kavukçu

Bu yıl e rk e k terz ilik okulunu b itire n ve m ü k âfat alan ta le b e
Şinasi Gedik

İstanbul Erkek Terzilik Okulu

Dikim evinde işçi

Yusuf Gedik
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.'1. İLGİLİ MAKAJ^ VE MÜES^ E L E R E PAJIASIZ GÖNDERİLİR.

VTLLIK ABONESİ 40 KL^RUSTUF
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TEBLİĞLER DERGİSİ
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ORTA Ö Ğ RETİM UMUM
M ÜDÜRLÜĞÜ

S A Y I: 1 9 4

2 6 X ' 1947
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Sayı : 5/293-2/35842

P ar ası z yatılı

t a l e b e h.

920
1 — 915 numaralı kanun mucibince bu ders yılı başında yapılan parasız yatılı talebe müsabaka imtihanlarında
ları ile parasız yatılı olarak kabul edildikleri okullar aşağıda gösterilmiştir.

kazananların ad

2 — Bu talebeler kabul edildikleri okullarda 1 birincikânun 1942 salı günü bulunmak üzere haraket edeceklerdir. Parasız yatılılık
hakkı bu tarihten itibaren başlıyacağından daha evvel müracaat etmiş olanlar 1 birincikânun 1942 tarihine kadar okullara gündüzlü ola
rak devam ettirileceklerdir.
3 — Kazanan talebeler 182 sayılı Tebliğler Dergisinde, 867 sıra numarasiyle neşredilen tamimde gösterilmiş olan evrakı tamam ola
rak götüreceklerdir. Taahhüt senetlerini beraber getirmemiş olan talebeler okujlara kabul edilmiyeceklerdir.
Buna göre muamele yapılmasını rica ederim.
H. A.

Maarif Vekili
•
A fy on V aliliği

Adı ve soyadı

Adı ve soyadı

Baba adı

V eıildiği okul

Afvon Lisesi
Hüseyin Bayram
N ejat Büyüköztürk
Ferruh Tütek

Haşan
Mehmet
Sait

Bilecik Orta Okulu
Afyon Lisesi
Bilecik Orta Okulu

Ali

Erzurum Lisesi

Ali

•

Amasva Valiliği
Amasya Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Kayseri Lisesi

Şerafettin
A. Mahir

Merzifon Orta Okulu
Kemal Doğan

Ali

•

Soas Lisesi

Osmaii Şencan
Haşan Erenay
Ömer Zeybekoğlu
Nafiz Özel
Mehmet Duran
Mesut Sövler
Tarık Coşkun
Muzaffer Çıragöz
Osman kaya
Turan Kemal
Nevzat Biliciler
*

Doğan Volkan

Vedat Yalçınkaya
Aziz Akdora
Ahmet Aksöz
-Adil Olcay

Mehmet
Mustafa
Ömer Ali
Şükrü
Mehmet
Mehmet Ali
Ahmet
Yusuf
Muharrem
M. Ali
.Abdurrahman

Avdın Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Denizli Lisesi
Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Denizli Lisesi
Niğde Orta Okulu
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
Aydın Orta Okulu
Denizli Lisesi

Aydın Orta Okulu

Atatürk Lisesi

Nejat Olcay

Balıkesir Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Sivas Lisesi

Aydın Valiliği

Ankara Valiliği
Metin Çelik
H alit Erkan

Mehmet Refik
İsmail
Asım
Haşan

Verildiği okul

Antalya Lisesi

Karaköse Orta Okulu

Sabah Naki Beşok
Recai L^ğur Somer

Baba adı

Antalya Valiliği

Ağrı Valiliği
Tahir Altın

Tayyar Balkır
N urlifb Erinmez
T an k Küçükalev
İbrahim Çakır

H a şa n -A li Y ü c e l

Halis
Ferit
Ahmet
Haşan
Bilâl
Hüsevio
Sadık
Bilâl

Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Manisa Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Niğde Orta Okulu

Muhittin Özdemir
Kemal Özgören
Fahri Orhan

Abdülmuttalip
Ali Rıza
Osman

Afyon Lisesi
Aydın Orta Okulu
Aydın Orta Okulu

Ahmet
Sadık

Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi

Nazilli Orta Okulu
Muammer Çağırgan
Mesut Çuhacıoğlu
Mustafa Özkâhya

Ahmet
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M aaarif
a r i f ’\eki l li ği T e b l i ğ l e r Der^is^i

’S a r fa ; 42
Baba adı

Adı ve soyadı

V^erildiği okul

Baba adı

Adı ve soyadı

Verildiği okul

Burdur Valiliği

Balıkesir Valiliği
Burdur Orta Okulu

Balıkesir Lisesi
Eşref Özdoğan
Kemal Uygur
Yusuf Tunalı
Saim Mühürcüoğlu
İsmail üstün

Osman
Mac it
Salih
Hulusi
Faik

Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu

Şakir
Hüseyin
Ali
Haşan
Mithat

Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi

Bandırma Orta Okulu
Mustafa K ılıçlı
Numan Demiryol
Mehmet Ali Ertan
Muhittin Kutlu
Oğuz Temuçin .

Recep Erbil
Necati Kaya
Kâmil Tecimer
Faik Kırbaş
Lâmi Salor
A. Rıza Yaman
Necmi Gürka\nak
Nezahat Toklu
Vesile Ünlüsayın
Muallâ Ulutaş
Sacide Okay

Hamdi
Ramazan
Mehmet
Şükrü
Sabri
İbrahim
Hüsnü
Nuri
Mustafa
Remzi
Kâzım

Aydın Orta Okulu
Aydın Orta Okulu
Aydın Orta Okulu
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi
İzmir Kız Lisesi

Bursa V alil iğ i

Edremit Orta Okulu
A)^alık Orta Okulu

Bursa Erkek Lisesi

Nihat Ekener
Özkan Erer

Salih
Ahmet

Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi

Abdüllâtif

İzmir Kız Lisesi

Gönen Orta Okulu
Saliha Karagan

Bilecik V aliliği
Bilecik Orta Okulu
Turhan Sarper
Ali Rıza Gültekin
Kemal Sarıgöl
Yaşar Ekinci
H. Neclâ Seyhan

Şuayıp
Şuayıp
Ahmet
Mehmet
Seyfettin

Kütahya Lisesi
Bilecik Orta Okulu
Bilecik Orta Okulu
Bilecik Orta Okulu
Kandilli Kız Lisesi

Bozö)ük Orta Okulu

Asaf Gürel
Zekâi Cantürk
Nebiye Dilek
Tabir Erdoğan
Necdet Tarkan
Ahmet Cacsever
Samiye Erden
Perihan Göçmençelebi

M. Veli
Asım
Rasim
İbrahim
İbrahim
İbrahim
Abdulbari
Raif

Bilecik Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Çanakkale Orta Okulu
Kandilli Kız Lisesi
Balıkesir Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Kandilli Kız Lisesi

Mecit
Yusuf
Mutiş
Lütfü

Kandilli Kız Lisesi
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Bilecik Orta Okulu

İnegöl Orta Okulu
Gemlik Orta Okulu
M. Kemalpaşa Orta
Okulu
^
Gülten Erdoğan
Ahmet Bir
Mustafa Erbeyan
İlhan Uzluk

B in gö l Va liliği

Çanakkale V aliliği

Bingöl Maarif Md.
Turgut Altay
Bulut Altay

ihsan
İhsan

Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Çanakkale Orta Okulu
Biga Orta Okulu
İsmail Öztürk

Ömer

Çanakkale Orta Okulu

Gelibolu Orta Okulu -

Bitlis V aliliği

İlhan Demiraslan

Kâzım

Çanakkale Orta Okulu

Biltlis Orta Okulu
Abdülkerim Okuy-ucu
Abdullah Doğru

Sait
Tahir

Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Çankırı V a lil iğ i
Çankırı Orta Okulu
A^tekin Ardahanlı
Arif Hikmet Kaçmaz

Bo lu Valiliği

Hilmi
Luat

Kandilli Kız Lisesi
Niğde Orta Okulu

Bolu Orta Okulu
Turgut Cullıa
Sudi Saruhan
Semiha Ayşe Kantar

Tayyar
Ahmet
Ahmet İzzet

Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Kandilli Kız Lisesi

Düzce Orta Okulu

.

Ahmet
Osman
Osman
Durmuş
Mahir
Mustafa
Ahmet
Galip
Davut
Mustafa
AdU
Hanefi
Mustafa Nuri
iŞervet

A m in Orta Okulu
Cemal Tansı

Emin

Erzurum Lisesi

İl yas
Murat
Remzi

Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Hopa Orta Okulu

Bo lu Va liliği
Tahsin Çelik
Cemalettin Ümit
Fuat Ümit
Müşerref Eryürek
Betül Kazak
Ali Bayraktar
Ali Yardımoğlu
Necmettin Ertuğrul
İsmail Alta
Bayram Çetin
Nedret Türker
Faize Erözmen
Necdet Uğraş
Siyami Yılmaz

Çoruh V a lil iğ i

Kütahya Lisesi
Bolu Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Bulu Orta Okulu
Kütahya Lisesi
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Kandilli Kız Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Kütahya Lisesi
Bolu Orta Okulu

İdris Yamantürk
Hakkı Kaymaz
Muammer Ereürbüz

Çorum Valiliği
Çorum Orta Okulu
Mustafa Berker

Halil

: Ï Bulu Ona Okulu

İskilip Orta Okulu
Cevdet Saracer

Salim

Sivas Lisesi

Denizli Valiliği
Denizli İsmet İnönü
Lisesi
İsmet Çağlar
Necati Girgin

Mustafa
Şakir

Maraş,Orta Okulu
Denizli Lisesi

19 B irin cileşrin iî#42

'bliğler

Adı ve soyadı

Baba adı

Fatma Tanyel
Ali Nuri Özdemir
Mehmet İrfan Süzek

Emin
Ahmet Ali
İsmail Hakkı

V^erildiği okul
İzmir kız Lisesi
Denizli Lisesi
Denizli Lisesi

Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Lisesi
M. Emin Erol
Bavram Gündüz

Ahmet
Hakkı

Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu

Dergisi

'«rf*1

Adı ve soyadı
Orhan Yücetürk
Nezihe Öcal
Nihat üluocak
Kemal Sürekli
Haşan Eroğlu
İsmail Hakkı Birler
Baki Nalbantoğlu
Mehmet Baler

Baba adı

Verildiği okul

Asım
İl yas •
Haşan
Yunus
Muharrem
Sabri
Kâzım
Salim

Sivas Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Sivas Lisesi
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu

Gümüşane Valiliği
Edirne Valiliği

Gümüşane Orta Okulu

Edirne Lisesi
Metin Şanlı
Cemil Cemıloğlu

Ali
Ömer Ali

Aydın Orta Okulu
Aydın Orta Okulu

Cemil Çetinkaya
İbrahim Dönmez
Kemal Saatçi
İsmail Erel

Mürsel
Mehmet
A, Nusret
Mehmet

Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Maraş Orta Okulu

-

Bayburt Orta Okulu
Elâzığ Va liliği
Hatay Valiliği

Elâzığ Lisesi
Aziz Ildan

Süleyman

Diyarbakır Lisesi

Durmuş Gülenç
Hilmi Dokuzoğlu

Erzincan V aliliği
Vehpi
Sabri
M. Cemil
Cevat
Cemal
Zülfikar

Maraş Orta Okulu
Diyarbakır Lisesi
Erzurum Lisesi
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Erzurum Lisesi

Erzurum Lisesi
Mehmet

Maraş Orta Okulu

Eskişehir Valiliği
Eskişehir Lisesi
O. Faik Uluğ
Namık Avdınöz

Hamdi
Tevfik

Kütahya Lisesi
Manisa Orta Okulu

Gaziantep Lisesi
Arif
Abdullah
Abdülkadir
Asım

Adana Kız Lisesi
Gaziantep Lisesi
Gaziantep Lisesi
Adana Kız Lisesi

Kilis Orta Okulu
Abdurrahman Aşkar
Ahmet Duran Topal
Mehmet Mucip Kavşut
Nezihe Ayaek
Halil Kubilây
Mebmet Ali Engürlü

Hasan
Bekir
Abdurrahman
Ömer
Hali
.
Mehmet Sait

Maraş
Maraş
Maraş
İzmir
Maraş
Maras

Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu
Kız Lisesi
Orta Okulu
Orta Okulu

Giresun V aliliği

Şebinkarahisar
Okulu
Vahit Bozat
Hüseyin Çakır
I-cmm 'S^ücetürk

Mehmet
Haşım
Hüseyin
Asım

Sivas Lisesi
Bolu Orta Okulu
Kandilli Kız Lisesi
Bolu Orta Okulu

Elakkâri Maarif Md.
Münir Güney

Kâzım

'

İsparta Valiliği

Erzurum Lisesi
'—■

Şevket Demirel
Mustafa Cesur
.
Abdülbaki Yiğit
Hakkı Başgül
Ay ten Dikmen
Lütfü Dıgan
Fatma Suzan Tuncay

Yahya
Raşit
Ahmet
Mehmet
Ethem
Mustafa
Şevki

Denizli Lisesi
Denizli Lisesi
Aydın Orta Okulu
Aydın Orta Okulu
İzmir Kız Lisesi
Denizli Lisesi
İzmir Kız Lisesi

Halil
Şaban
Ethem
Şahap

Denizli
Denizli
Denizli
Denizli

Yalvaç Orta Okulu
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

İçel Valiliği
Silifke Orta Okulu
Lütfü Bilgen
İshak Mengenli
Nevzat Oğuş
Lütfü Oğuş
İsmet Ercan
İsmet Yılmaz
Nedim Cengiz
Hüsnü Atay
Mehmet Güleç

Halil
Emin
Hamdi
Hamdi
Rıza
Ahmet
Hakkı
Ali
Haşan

Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Manisa Orta Okulu
Manisa Ona Okulu
Manisa Orta Okulu
Manisa Orta Okulu

Murat Gök
İhsan Kızıldereli
Şekip Barlas
Haşan Abur
Fuat Doğan

Ahmet
M. Bahri
Niyazi
Ecrhat
Haşan

Adana Erkek Lisesi
Adana Erkek Lisesi
Adana Erkek Lisesi
Adana Erkek Lisesi
Maraş Orta Okulu

Ahmet Fazıl
Mustafa
Kemal
Ahmet

Adana Erkek Lisesi
Adana Kız Lisesi
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu

Tarsus Orta Okulu

Orta

'

Hakkâri Valiliği

Mersin Orta Okulu

Giresun Orta Okulu
A. Cemal Gürevin
Haşan Kıran
Süheylâ Güvenç
Hüseyin Kaya

-

Ali Rıza Yıldırım
Nurettin Orhon
Doğan Kartal
Cihat Ural

Gaziantep V aliliği
Türkân Özozan
Cevdet Göğüş
Kemal Kalender
Atiye Özgür

Adana Erkek Lisesi

'

İsparta Orta Okulu

Erzurum Valiliği
Hilmi Öztürk

Mithat
Fevzi

İskenderun Orta Okulu

Erzincan Orta Okulu
A. Şefik Yücel
Salâhattin Oral
Zeki Özgül
Bahattin Özdemir
Şerafettin Tarhan
Alâettin Tunca

Antakya Erkek Lisesi

Rafet
Hasan
Asım

Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Kantidli Kız Lisesi

Şinasi Özsoylu
Sevinç Tanık
Halil Tazeler
Ali Toros

.^avfa : -I I

ligler D elgisi

Adı ve SO);: !i

Baba adı

Verildiği okul

Adı ve soyadı

İstanbul Valiliği

Kandilli
Kandilli
Kandilli
Kandilli
Kandilli
Kandilli
Kandilli
Kandilli

Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

Nevin Ayaydın
Hüseyin Uzunoğlu

Raşit
M. Akif

İzmir Kız Lisesi
Denizli Lisesi

Abdürrahim
Selim
Abdullah
H. Avni

Denizli
Manisa
Denizli
Denizli

Salih

Manisa Orta Okulu

Ahmet

Afamsa Orta Okulu

Bergama Orta Okulu
Remzi Özcan
İdris Sağır
Kenan Kul
Suphi Ünal

Lisesi
Orta Okulu
Lisesi
Lisesi

Ödemiş Orta Okulu
Kemal İşbilir
Mustafa
Mustafa
Niyazi
Abidin
Şükrü
Abidin
M. Naci
Yusuf
Osman
Abdurrahman
Sabit
A. Fevzi
M. Sabri
Cudi
Mustafa
Süleyman
Şevket
H. Tahsin
Fikri
H. Hüsnü
Şükrü
Nazmi
Mehmet Ali
Eyüp
M. Rüştü
Cemal
İbrahim
Servet
A. Hulusi
Mehmet
Seyit
A. Kâmil
Fuat
Abdullah
Beşir
İsmail
Necati
Hidayet
.\kif
Arif
H. Tahsin
Kemal
İbrahim
Ö. Rıdvan
Halil
Hakkı
Ahmet
Raif
i. Hakkı
Rıza
M. Ali
Esat
^'ahya

Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Manisa Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Balıkesir Lisesi
Maraş Orta Okulu
Sivas Lisesi
Maraş Orta Okulu
Balıkesir Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Haydarpaşa
Maraş Orta
Maraş Orta
Maraş Orta
Maraş Orta

.

Lisesi
Okulu
Okulu
Okulu
Okulu

Maraş
Maraş
Maraş
Maraş
Afyon

Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu
Lisesi

Maraş
Afyon
Maraş
Afyon
Afyon

Orta Okulu
Lisesi
Orta Okulu
Lisesi
Lisesi

Maraş
Maraş
Maraş
Afyon
Maraş
Maraş
Maraş
Maraş
Maraş

Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu
Lisesi
Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu
Orta Okulu

İstanbul Valiliği
i Hakkı

Tire Orta Okulu
Orhan Kütahyalı

Kars V aliliği
Kars Lisesi
Zekeriya Bulut
Hulûsi Erkılıç
İsmail Koca

Şaban
Fahri
Yunus

Erzurum Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi

Hilmi

Galatasaray Lisesi

Hüsamettin

Caimhca Kız Lisesi

Ardahan Orta Okulu
Vahdettin Aydın

İğdır Orta Okulu
Sarıkamış Orta Okulu
Ayteb Soylu

Kastam onu Val ili ği
O
Kastamonu Lisesi
A. Rüştü Yalaz
İsmail Erkan
Necati Koşan
Müeyyet Silistire

Münip
M. Ali
Faik
x\. Kemal

Bolu Orta Okulu
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi

İsmail

Çamlıca Kız Lisesi

İnebolu Orta Okulu
Mel âh a t Erkan

'

Kayseri V aliliği

Kayseri Lisesi
Daniş Atilla
Şevket Doğan

Sadettin
Gazi

Kayseri Lisesi
Niğde Orta Okulu

İsmail
Ahmet

Niğde Orta Okulu
Kayseri Lisesi

Develi Orta Okulu
Ali Oflazlı
Ahmet Kapısız

K ırk la re li V aliliği
Kırklareli Orta Okulu
Vehbi Başkurt
Euat Arıkal
Zihni Engin
Şule Baysal
Vedit Arığ
Nazmi Özten
Nurettin Çolak
Mümin Özışık
Mustafa İlhan
Şerafettin Şendir
Eikret Onat

Rıza
A. Rıza
Raşit
A. Rıza
Mehmet
Ahmet
Ayet
Hüseyin
Müslim
Nuri
Lâtif

.
■

Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Bilecik Orta Okulu
G-amhca Kız Lisesi
Bilecik Orta Okulu
Kütahya Lisesi
Bilecik Orta Okulu
Bilecik Orta Okulu
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Bilecik Orta Okulu

Lüleburgaz Orta Okulu

Çatalca Orta Okulu
Fatma Kımız

Verildiği okul

İzmir Atatürk Lisesi
Ahmet Hazım
Şükrü
Ali
Mehmet Selim ^
Şevki
H. Haşmet
M. Hamdi
Mustafa

Cağaloğlu 2 nci Kız
Orta Okulu
Kadri Tokgöz
Bekir Berk
Muammer Şimşek
Can Yılmaz Daver
Necdet Timur
Bülent Daver
Ahmet Kalyoncu
Şinasi Gürel
Salim Genç
M. Metin Menkü
O. Halil Özkan
Ahmet Kemal Gülümser
Haşan Serovaoğullan
Ali Cantez
Semih Mustafa Orbay
Eşref Aygın
Halil Bayındır
Samim Alaçam
Nejat Altınel
Tavvar Demir
Hüseyin Deliktaş
Hüsnü Çetinbaş
Atillâ Pamir
Eaik Valtırak
M, Tahir Atıcılar
Orhan Türer
Muammer Tunçer
İlhan Türegün
Eeridun Özdikicioğlu
Mustafa Özçiçekçi
Euruzan Girgin
Turhan Bozkurt
M. Orhan Öncer
Haşan Arıcan
H. Cahit Kazan
Abdurrahman Kocadağ
Bülent Baydar
Yılmaz Ergenekon
Niyazi Gün
Hüsnü Koral
Bahir Altan
Behiç Yücel
İshak Yavaş
Namık Sevik
Bahri Çamlıbel
Salâhattin Yorgancı
Mehmet Özokyay
İzzettin Barın
Necdet Kutbay
Necati Binbay
Doğan İşeri
Necati Gündüz
l.ütfullah Ergun

Baba adı

İzmir Valiliği

İstanbul Kız Lisesi
Hatice Kuşcuoğlu
Zuhal Göksu
F. Saime Engin
Z. Zühre Îikgelen
Sevinç Bek töre
Mükerrem Dağcıoğlu
H. Nesrin Uluğ
Kadriye Göreç

19 Bîri nci leştin

Gamlıca Kız Lisesi

Bülent Gürel
Hava Yenel

Yakup
Hasan

Adana Erkek Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi

19 Birineilejjriii 1 9 4 2

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Adı ve soyadı

Baba adı

Verildiği okul

Saltife:

Adı ve soyadı

Baba adı

Kırşehir Valiliği

Maraş Valiliği

Kırşehir Orta Okulu
Gülseren Sebük

Maraş Orta Okulu
Tabir

Camlıca Kız Lisesi

Mehmet Dağlıoğlu
Şefik Züikadir
Necibe Doğan
Mustafa Akpınar
Şükrü Aytemiz

Çamlıca Kız Lisesi
Kütahya Lisesi

Mehmet Varol
Fikret Yalçın

Ko caeli V aliliği
İzmit Orta Okulu
Akten Ökten
Sedat Baştangeçti

Hikmet
Emin

Sıyas Lisesi

Süleyman

İdris Özatay

,

Adana Erkek Lisesi
Adana Erkek Lisesi
İzmir Kız Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi

Mehmet

Diyarbakır Lisesi

Mardin Valiliği

K o ny a Valiliği
Mardin Orta Okulu

Konya Lisesi
Mediha Levendoğlu
Zeynel Çelik
Şaban Karataş

Osman
Arslan
Arif
.
Halil
Ali
Ahmet
Faik .

Elbistan Orta Okulu

Adapazar Orta Okulu
Mustafa Yılmaz

Verildiği okul

Hakkı
Dursun
Cafer

Çamlıca Kız Lisesi
Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu

Sadık
Ali

Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu

Bedia
Bedri
Neşet
Emin

Çelebioğlu
Arıcan
Omay
Erdem

İzmir Kız
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır

Saip
Tevfik
Emin
Yusuf

Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi

Akşehir Orta Okulu
Karaman Orta Okulu
Nuri Elmalıbahçe
Nuri Çetin

M u ğ la Valiliği

Kütahya Val ili ği
Kütahya Lisesi
Cevdet Yılmaz Türkkan

Abdülkadir

Bilecik Orta Okulu

Asım
M. Mümtaz

Çamlıca Kız Lisesi
Sivas Lisesi

Simav Orta Okulu
Uşak Orta Okulu
Şükran Oral
Selim Sezai Savın

Muğla Orta Okulu
A. İlhan Avgalı
Ayten Özker
Mehmet Yama san
Hadi Özbek
Feridun Şahin
Nurettin Orkum
M. Ali Yanmaz
M. Kâmil Şen
İsmail Demircioğlu
Emel Temel
Nermin Şamlı

-

Malatya Lisesi
Maraş Orta Okulu
Sivas Lisesi
Maraş Orta Okulu
Maraş Orta Okulu

Poyraz
İsmail
Memo
Yusuf

Muş Orta Okulu
Bayram Özen

Sivas Lisesi

Seyfettin

Manisa Orta Okulu
Macit
A. Ziya

i

İzmir Kız Lisesi
Denizli Lisesi

Akhisar Orta Okulu
Sırrı Kırcalı
Kemal Demir
Dündar Sümer
Sedat Sümer
Emin Turan
Tevfik Özgür

Mustafa
Mehmet
Tahir
Musir
İbrahim
Ali

Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Manisa Orta Okulu
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi

Ahmet Tevfik
Y usuf
Kadri
Hali)
İbrahim
Mehmet
A. Nail
Adem

Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Balıkesir Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi

Turgutlu Orta Okulu
Talât Görgüç
Zeki Çetin
Süreyya Subaşı
Mehmet Çetin
Hüseyin Türkmen
Mustafa Alsan
A. Süha Keren
Ruhnevaz Balkız

Erzurum Lisesi

Mansur

N iğ d e V aliliği

Manisa Val ili ği

Gültekin Özsoy
İsmet Erdoğan

‘

Muş Valiliği

Arapkir Orta Okulu
Orhan Soyman

Lisesi
Kız Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Lisesi
Kız Lisesi
Kız Lisesi

Milas Orta Okulu

Malatya V a lil iğ i

Alâettin Coşkun
Mehmet Sökmen
Abuzer Özdemir
Ahmet Şiray

Sivas
İzmir
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
İzmir
İzmir

Mehmet
İsmail
Tevfik
Ali
Sadettin
Hakkı
Osman
Ali
Mehmet
S, Niyazi
Celâlettin

Niğde Orta Okulu
i. Hakkı Bozkurt
Demir Ali Bozkurt
Ercan Alpagut
H. Emin Yaşar Artıran
Bülent Özhan
E. Dündar Yücel
M. Emin Bakırcı
Burhanettin Soydan
M. Rıdvan Arıkan
Nazıver Ünlü
Nihat Önal
Nurettin Keser
Ahmet Sühan
İbrahim İnceoğlu

Halil
Asım
Şevki
Şaban
Mustafa
Sadık
Abdullah
Abdüllâtif
Ziyaettin
Sami
Remzi
I. Hakkı
Mahmut
M. Ali

Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Sivas Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi

Ahmet
M. Kâzım
Kemal
Seyit
AH
Mustafa

j Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi
Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Diyarbakır Lisesi
Diyarbakır Lisesi

Nevşehir Orta Okulu
Aksaray Orta Okulu
Mahmut Polat
Şemsettin Somuncuoğlu
Zekâi Dalkılıç
Şahin Koç
Nadir Kavurmacı
Sami Gündoğdu

^
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V'erildiği okul

Baha adı

Adı ve soyadı

Adı ve soyadı

Baba adı

V'erildiği okul

Çorlu Orta Okulu

Ordu Valiliği

Hüseyin Özkan
Fahrettin Özgelik
Hikmet Arın

Ordu Orta Okulu
Ünye Orta Okulu

M. Ali
Şerif
Mev’lût

Aydın Orta Okulu
Aydın Orta Okulu
Çamlıca Kız Lisesi

Bolu Orta Okulu

Abdullah

O. Faruk Nayip

19 Birinrite^rin

T o k a t Valiliği
Rize Valiliği

Tokat Orta Okulu

Rize Orta Okulu
Mehmet Tercüman

Bolu Orta Okulu

Ahmet

Pazar Orta Okulu
Samsun Valiliği
Samsun Lisesi
Talip Özden
Mustafa Söğütçü
Zeki Uz

Haşan
Şerif
Tevfik

Erzurum Lisesi
Niğde Orta Okulu
Bolu Orta Okulu

Hüseyin
Ab bas
Haşan

Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Bafra Orta Okulu
Haşan Tabalak
Mehmet Alver
Şinasi Dikmen

.
.

Seyhan V al ili ği
Adana Erkek Lisesi
Mehmet Karaaslan

Afyon Lisesi

Hulusi

Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu

ıMehmet
İsmail

Siirt Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Maras Orta Okulu
Çamlıca Kız Lisesi
Erzurum Lisesi

M. Emin
Abdülmecit
Abdullah
Ali Rıza
Ahmet

Sinop Valiliği

İrfan Ersavaş
Sadık Honca
Ali Dızman
Abdurrahman Özöğretmen
Kadir Saka
Halil Dilek
Haydar Çağlar
Süleyman Yakacıklı
Naci Karaca

■

Erzurum Lisesi
. Bolu Orta Okulu
Erzurum Lisesi

Bolu
Bolu
Sivas
Bolu

Orta Okulu
Ona Okulu
Lisesi
Orta Okulu

U r f a V a lil iğ i
Urfa Orta Okulu
Osman Çeribaşı
A. Melâhat Güngör
Fadıl Aybar

imam
H. Fuat
Ali

Maraş Orta Okulu
Adana Kız Lisesi
Diyarbakır Lisesi

Van Orta Okulu
Sadettin Sarımurat
Salâhattin Öner

Abdi
Şükrü
Ali
Emrullah

Sivas Lisesi
Niğde Orta Okulu
Niğde Orta Okulu
Aydın Orta Okulu

Mustafa
Bekir
Rıza
Şevki
Süleyman
Hayri
Haşan

Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Niğde Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Yozgat Lisesi
Z o n g u ld a k V aliliği
Zonguldak M. Celikel
Lisesi

T ek irda ğ Valiliği
Tekirdağ Orta Okulu
Mustafa
Ali

Ömer Azmi
Ahmet

Yozgat Valiliği

Divrik Orta Okulu

Şefik
lUhia Özar

Osman
Ömer
Asım
Haşan

V a n V aliliği
Nuri
Hüseyin
Rıfat

Sivas Lisesi

M. Emin Şekerci
Ali Mısırlı
Suzi Turan
Recep Hızel
M. Emin Ceylan
Orhan Varol
Kemal Yüksel

Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi
Bolu Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Kayseri Lisesi
Kayseri Lisesi

Trabzon Lisesi

Sivas Valiliği
A. Turan Gökilim
H. Hüseyin Korkmazgil
i.ütfü Yıldırım
Recep Özkan

Ali
Ömer
Nâzım
Takiyettin
Vahit
İbrahim
Ali
Nuri
Abdülmecit

T r ab zo n Val ili ği

Sinop Orta Okulu
Fahri Gür
Ahmet Kurt
İrfan Günal

Niğde Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Niğde Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi
Adana Kız Lisesi
Niğde Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Erzurum Lisesi

Zile Orta Okulu

Temel Yolsal
Necati Savacı
Hüseyin Baytürk
Abdullah Çavuşoğlu

Siirt V aliliği
M. Orhan Kurum
M. Fereç Soysal
Sait Obut
Fatma Nurten Ayman
Osman Tokay

Nâzım
Yusuf Bahri
Ömer
Ali
Sezai
Şükrü
.
Ömer
Bekir
Salih
Kâzım

«

Osmaniye Orta Okulu
Mustafa Şahin
Remzi Tuncel

Kemal Özkarslı
Ö. Lütfü Bilgen
Cemil Kobal
Mehmet Buzluk
Nejat Sezer
Necmettin Öncül
Hayriye Kobal
Necdet Akın
Yusuf Durmaz
Bülent Arkm

Aydın Orta Okulu
Çamlıca Kız Lisesi

Mübeccel Saltan
i. Avdm Parmaksız

Salih
Ali

Çamlıca Kız Lisesi
Bolu Orta (3kulu

Halis
Yusuf
Haşan
Behzat
A. Lütfü

Bulu Orta Okulu
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Sivas Lisesi
Adana Erkek Lisesi

Abdullah

Diyarbakır Lisesi

Bartın Orta Okulu
Salim Ataman
Şevket Altmkaya
Hüseyin Pekin
'Sadettin Güler
A. Emel Emreoğlu

Karadeniz
Orta Okulu
Y. Kenan Onat

Ereğlisi
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Köy kadınlan gezici kurslarının bu gibi ihti-

TAMİMLER:
9/IX/1942

KIZ TEKNİK ÖÖRİETM
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZET:
Tebliğler Dergisin
de neşredilen ve kız
teknik öğretim okullarmı ilgilendi
ren tamimlerden ba

Say ı: 12396

921

zıları h.

\açlannın yukarda numarası bildirilen tamim hü-<
kümlerine göre bağlı bulundukları akşam kız sanat
okularınca temin edilmesi hususlarının gerek kurs
öğretmenleri gerek ilgili maarif ve okul müdürlerin
ce takip olunmasını ve köy kadınlan gezici kurslarım
da ilgilendiren bu gibi tamim ve emirlerin birer
suretinin maarif müdürlüklerince ilgili kurs öğret
menlerine behemehal tebliğinin usul tutulmasını ri
ca ederim.
Maarif Vekili

N. B.

Tebliğler D ergisi’nde ev\'elce yayınlanan ve kız

H a şa n -A li

Yücel

teknik öğretim okullarını ilgilendireli tamimlerder»
bazılarının sıra numaralariyle derginin hangi sayısın

4 ve 724 sıra numaralı tamimin ilk toplanacak öğrp«^me nl er kurulunda tekrar ve önemle okunarak gere»«-

Savı : 8514

T. T.
İKTİS.\T VEKÂTİ
Sanayi Umum Müdürlüğü

Maarif Vekâletine
1- Resmî gaztenîn 1 teşrinievvel 1942 tarihli
ve 5225 sayılı nüshasında intişar eden K/390 sa
yılı kararla benzin vesair petrol müştaklariyle işliyen bilumum kara ve den»'- nakil vasıtalarına ve
rilecek mayi mahrukat miktarlarını tesbit ve tahdi
de Vekâletimiz salâhiyetli kılınmış olduğundan

Ö ZET:
Çimento sarfiyatı
nın kontrolü h.

miştir. ■

^1942

Ticaret Vekili a.
C ah it

sini rica ederim.

H aşan - Â li

B.

Tamimin
sıra No.

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ

18 ¡ X / 1 9 4 2

Bugünkü şerait dâhilimde çimento fabrikaarının istihsalâtı vekâletlerle vilâyetlerin resmî inşaatı
ihtiyaçlarını karşılıyamamakta olmasına rağmen pi
yasada fahiş fiyatlarla çimento satılmakta olduğu is

Sayı : 81/8283

Ö ZET:
Benzin tahdidi h.

55

303

107

576

Yüct l

Tamimin özü

Öğretmenlere verilecek ilâve dersler
hakkında.
Ders saatleri

kanuni

hadden az

olan öğretmenler hakkında.
166

807

Okulların temizliği hakkında.

168

822

iEv İdaresi-Yem ek

Pişirme dersi

hakkında.
145

724

Kız enstitüleriyle aşkam kız sanat
okullarında

talebeye

yaptırılacak

temrinlere ait malzeme hakkında.
167

811

Talebenin bir örnek okul

elbisesi

tedarikine mecbur edilmemesi hak
kında.

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
S a y ı: 12393

922

9/X/1942

tihbar edilmektedir.
iBunun, çimentonun keşifler üzerine verilmıyerek mütaahhitlerin talepleri üzerine verilmesinden
ileri geldiği ve bu suretle fazla çimento piyasada
fahiş fiyatlarla satılmakta olduğu kanaati hâsıl ol
maktadır.
Bundan dolayı mütaahhitlere çimentonun talebettikleri miktar üzerinden verilmeyip keşfe göre
hakiki miktarının tesbit edilerek verilmesi ve inşaat
esnasında çimento sarfiyatının sık sık kontrol edile
rek çimentonun mahalline sarfının temini bugünkü
şerait dâhilinde m ülrem ihtiyaçların bir dereceye
kadar karşılanması bakımından zaruri bulunmakta
dır.
Bu itibarla. Vekâletinize bağlı müesseselerin
badema yaptıracakları inşaat için çimento m iktarı
nın inşaat plânları ve keşifler üzerinden hakiki mik
tarının tesbiti ve inşaat esnasında çimento sarfiya
tının daimî kontrol altında
bulundurulması iç.n
icabedenlere emir buyurulmasını rica ederim.
İnşaat hitama erdiğinde artan çimento mikta
rının, Vekâletime de bildirilmek şartiyle, mahallî
idarelerin nezareti altında satılmasının muvafık ola
cağını, saygılarımla arz ederim.
İktisat Vekili n.

ÖZET:

S ırrı

Day

Benzin tahdidi hakkında Ticaret Vekâletinden
alınan 2/X/1942
tarihli ve 8594 sayılı tamimin
örneği yukarıya aynen çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmasının ilgililere tebliğini
rica ederim._
•
Maarif Vekili

^

Ö.

H a şa n -Â li Y ü c e l

T. C.
MALİYE VEKÂLETİ
Kırtasiye Müdürlüğü
Sayı: 2033-14/7688

24/X/1942
ÖZET;
Kırtasij'e satış nis
petinin aratırıldığına dair.

22/V III/ 1942 gün ve 2033/14/6712 sayılı ya
zımıza ektir:
Daire ve müesseselerin senelik tahsisatı veya
müşterek fasıllardan alınan
nakit havaleleri mu
kabilinde yapılmakta olan kırtasiye satışları, stokla
rın durumuna göre 1 birinciteşrin 1942 tarihinden
itibaren yeniden % 20 nispetinde artırılacak ve bu
suretle malî yılı başından
beri yapılan
satışlar
% 40 nispetine iblâğ edilmiş olacaktır.
Binaenaleyh mezkûr tarihten
itibaren kırta
siye depolarına gönderilecek talepnamelerin bu esas
dâhilinde
hazırlanmasınin alâkadarlara
emir ve
Maliye Vekili n.
H.

Aykut

yaçları h.

numaralı tamim hükümlerine göre köy kadınlan ge
zici kurslarının amelî ders tatbikatında kullanılan
amerikan, basma gibi temrin malzemesiyle iğne, ip

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 8117974

923

1 6 / X / 1 9 4 2

ÖZ T :
Çimento sarfiyatımn kontrolü h.

Çimento sarfiyatının kontrolü hakkında iktisat

lundukları akşam kız sanat okullarınca tedarik edi

Vekâletinden alman 24/lX/1942 tarihli ve 9624 sayı

leceği bildirildiği halde bazı kursların bu husustaki
ihtiyaçları bağlı oldukları akşam kız sanat okulların

lı vazının bir örneği yukarıya aynen çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmasının ilgililere tebliğini

ca temin edilmediği gibi bu tanıim hükümlerinden

rica ederim.

haberleri olmadığı

Maarif Vekili
A.

Ö.

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı I 9125

925
Tebliğler

lik vesair ders vasıtalarının bu kursların bağlı bu

anlaşılmıştır.

924

tebliğini rica ederim.

Köy kadınları gezi
ci kurslarının ihti

167 sayılı Tebliğler D ergisi’nde çıkan 810 sıra

de ilgili kurs öğretmenlerinin

Z a m a n gil

Maarif Vekâletine

Maarif Vekili

Tebliğler
Dergirinin sayısı

ÖZET:
Benzin tahdidi, is
tihlâkin tanzimi ve
teşkilâtlandırılması
işlerine dair 3 nu
maralı sirküler h.

rarlaştırılm ıştır.
2) Bilumum vilâyetlere ve umumi müfettiş
liklere yazılmış. Başvekâlet ve vekâletlere arz edil

2 4 / J X

Sayı : 9624-4

nîn okul idareleri tarafından kontrol ve takibedUn--

N.

21/X/1941

müddeti 9 teşrinievvel 1942 tarihinde bitecek olan
halen cari tahditlerin aynen devam ettirilmesi k a 

da neşredildiği aşağıda gösterilmiştir.
Bu tamimlere ait hükümlerin yerine getirilm®

T. C.
TİCARET VEKÂLETİ
Teşkilâtlandırma Umum
Müdürlüğü

H asan -Â li

Yücel

18/1X/I942
ÖZET:
Kırtasiye satış nisbeti h.
D ergisi’nin 191 inci sayısında çı

kan 913 sıra sayılı tamime ektir:
Kırtasiye satış nispetinin artırıldığına
dair
Maliye Vekâleti’nden alman 24/X/l942 tarihli ve
2033 14-7688 sayılı
tamimin bir örneği yukarıya
aynen çıkarılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A,

Ö.

H a şa n -Â li

Yücel
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Sayfa: 48

TÂYİNLER;
İLK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜLÜĞÜ
Sayı : 6-12891

926

2 3 / X / 1 9 4 2

ÖZET:
Türk Maarif Cemiye
ti’nin eşya piyangosu
bakında.

Hasılatı yoksul ve kimsesiz, istidatlı vatan
\avrulanntn okuma ve bakım masraflarına harcan
mak üzere, Türk Maarif Cemiyeti tarafından bu
yıl da bir eşya piyangosunun tertibedileceği ve bu
na ait biletlerin 1 ilkteşrln 1942 tarihinden itiba
ren valiliklere gönderileceği, çekimin de; ^/XII/
1942 cumartesi günü saat on beşte M illî Piyango
İdaresi’nin otomatik yuvarlaklariyle yapılacağı öğre
nilmiştir.
Bu yıl biletlerin dağıtım ve satımında aşağı
daki esaslara göre hareket edilmesi uygun görül
müştür:
1. — Piyango biletlerinin satışı, öğretmenler
le talebelerin almaya zorlanmaması şartiyle, okul
ve maarif idarelerinin mesuliyeti altında yapıla
caktır.
^
2. — Okul idareleri, sattıkları biletlerin ha
sılatını, satış miktarını gösteren bir cetvel ve artan
biletlerle birlikte maarif müdürlüklerine teslim
edeceklerdir.
3. — Maarif idareleri, toplanan paralan, ka
lan biletler, okul idarelerinin satış miktarını gös
teren oervelleriyle berabea: biletleri aldıkları yere
verecekler. Maarif Vekilliğini de neticeden haber
dar edeceklerdir.
Maarif müdürlerimizin, geçen yıllar olduğu
gibi, bu yıl da bu hayırlı işte önayak olmalarraı ci
ca ederim.
Maarif Vekili
H . T.

H a şa n -Â li

Yücel

Siyasal Bilgiler Okulu İdare Aluavinlerinden
Abdullar Atal Tokat Maarif
Müdürlüğüne, To
kat Maarif Müdürü Ali Rıza Uysal Antalya Maa
rif ^lüdürlüğüne, Ağrı Maarif Müdürü Nabi Ta
şar Trabzon İVIaarif Müdürlüğüne, Kayseri Ge
dikli Okulu Tedrisat Müdürü Melih Kanay Ağrı'
Alaarif Müdürlüğüne, Sinop Maarif Alüdürü Fahret
tin Alper Kocaeli Maarif Müdürlüğüne ve Kicaeli Maarif Müdürü Bedri Ahıskalı Sinop Maarif
Müdürlüğüne, Denizli Akşam Kız Sanat Okulu Çocuk
Bakımı ve Biçki-Dikiş Öğretmeni ve Müdürü Atiye
Özyener’in Denizli Kız Enstitüsü Çocuk Bakımı,
Biçki-Dikiş Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne ve An
kara îsmetpaşa Kız Enstitüsü Moda Öğretmeni Nczahet Gönenç de Ankara Akşam Kız Sanat Okulu
Moda Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne,Düzce Orta
Okul Türkçe Öğretmeni ve Müdür Muavini Neşet
Yelen Karaman Orta Okul Türkçe Öğretmenliğine
ve Müdürlüğüne naklen ve Ankara Üçüncü Orta
Okul Müdür ve Tarih-Coğrah’a Öğretmeni Zuhuri
Danışman Ankara Dördüncü Orta Okul Müdür
ve Tarih-Coğrafya Öğretmenliğine ve Ankara Üçün
cü Orta Okul Müdür Muavini Himmet Akın da
a\nı okul Müdürlüğüne tâyin edilmişlerdir.

İLÂNLAR ;

Vilâyetiniz maarif teşkilâtı için lüzumu bu
lunan sicil karne ve hulâsalarının basılabilmesi için
ihtiyaç miktarının bilinmesi zaruridir.
Ihtiyacmızm en kısa bir zaman içinde İstanbul’da Devlet
Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü’ne sipariş
olarak bildirilmesi rica olunur.

M aarif v e okul
m ü d ü rlü k lerin e
Tebliğler Dergisi’nin 17 1 inci sayı
sında talebeden toplanacak kitaplara dair
neşredilen 8 2 9 numaralı tamim gereği
nin (bilhassa üçüncü madde) en çok on
gün içinde yerine getirilmesi hususu he
nüz bu tamimin cevabını Vekilliğe gönder
memiş bulunan Maarif ve okul müdür
lerinden son defa ve önemle rica olunur.

Liselerin üçüncü sınflarında oku
tulmakta olan Yeni ve Yakın
Çağlar Tarihinde aşağıdaki
tarihler düzeltilecektir
Satır

Yanlış

38

27

1353

1357
1541

Sahife

Çanakkale Valiliğinde 1932, 1933, 1934
yıllarında mesken bedeli alacağı bu
lunan ilk okul öğretmenlerine
1932— 1933 ve 1934 yıllarında Çanakkale Va
liliğinden alacağı olan ilk okul öğretmenlerinin bu
alacaklarının tediyesini temin maksadiyle 1942 yılı
bütçesine gereken tahsisatın konulduğu ve müracaat
larında alacaklarının tediye edileceği adı geçen Valilik
Maarif Müdürlüğünün 30/IX/1942 tarih ve 3129
sayılı yazısından anlaşılmıştır. Keyfiyet 1932-1933 ve
1934 yıllarında Çanakkale Valiliğinde öğretmenlik
yapan ilk okul öğretmenlerine tebliğ olunur.

Doğru

51

42

1561

100

19

1648

112

34

117

41

138

11

138

14

1794

1799

142

7

1878

1778

24 Haziran 1 7 2 5
1790
1792 - 1795

1649
2 3 Haziran ;
1791
1795 - 1799

144

40

1807

1836

155

25

1876

1975

197

13

1938

1939

208

13

1831

1931

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNxMUŞTUR.
1

12

23

34

45

2

13

24

35

46

3

14

25

36

47

4

15

26

37

48

5

16

27

38

49

t

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55
Maarif Matbaası — Ankara

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GLINLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SE-SELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

C tL T : 5

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
.A.BON"E TUTARI MALSANDEKLARIND.\N BİRİNE YATIRILRİAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNT>ERÎLMELlDa

TEBLİĞLER DERGİSİ
2 6 B IR IN C IT E S R IN 1 9 4 2

KARARLAR :

dedileceği gibi belgeyi
malûmat verilir.

hazırlamış olan okula da
.Muvafıktır.

Maarif Vekili

Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra r t
Karar sayısı : 323
Karar tarihi : 17/X/1Q42

Yücel

Kız Enstitüleri sınıf
geçme ve bitirme
imtihanları talimat
namesinin bir sınıf
ta iki yıl muvaffak
olamıyanlara dair
39 uncn maddesi h.

Ö Z ET:

Hasanoğlan
Köy
Enstitüsünde Köy
Enstitülerine öğret
men
.yetiştirme
kursları açılması h.

Kursların guruplanması ve her gurupu
teşkil eden dersler

Kız enstitülerinin
her hangi
üstüste sınıf geçmeye muvaffak
kendilerine bir belge verilerek
Bu gibiler:
^

a) Aynı cinsten olsun olmasın, diğer resmî okulla
ra alınamazlar.
b) Muvaffakıyetsizlikieri
yalnız meslekî derslere
münhasırsa ve yaşlan müsaitse hususi okullara
imtihanla alınabilirler.
c) Belge aldıkları yılı takibeden ders yılı içinde
hususi olarak da çalışabilirler. Bu talebelerden
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda
bulunanlar, ders yılı sonunda maarif müdürü
nün göstereceği resmî bir kız enstitüsünde, kal
dıkları sınıfın bütün derslerinden imtihan ge
çirmeğe mecburdurlar.
Muvaffak olanlar, yaş
lan müsaitse, kız enstitülerinde tahsillerine de
vam etmek hakkını kazanırlar. Muvaffak olamıyanlar için bütünleme imtihanı yoktur."
Beşinci sınıfta bulunanlara gelince bunlar da
ders yılının sonunda maarif müdürünün göstere
ceği resmî bir kız enstitüsünde doğrudan doğruya
bitirme imtihanına girmeğe başlarlar.
Ders yılı
sonundaki devrede muvaffak olamıyanlar, başara
madıkları derslerin imtihanına mütaakıp ders yılı
başındaki devrede bir daha girerler. Bu defa da
kazanamıyanlar, aynı sınıfta üç sene muvaffak ola
madıklarından dolayı talebelik hakkını kaybeder
ler.
Bahsi geçen imtihanları kazanamıyanlarm bel
gelerine bu vaziyet, imtihanı yapan okullarca kay

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 327
Karar tarihi : 19/X/1942

5.
— Kurslarda ilk dört aylık devre, seçi
esas olan ilk deneme devresidir. Bu devreyi başarı
ile bitirenler ikinci devreye geçerek kurs öğrenimi
ne devam ederler.
Başarı
gösteremiyenler Köy
Enstitüsü . mezunu
sıfatiyle köy öğretmenliklerine
tâyin olunurlar.
Kursların ikinci dört aylık devrelerini haşan
ile bitirenler köy* enstitülerine, başarı gösteremi
yenler ise yine köy ilk okullarına öğretmen tâyin
olunurlar. Köy ^stitülerine tâyin edilenler 3 üncü
ve 4 üncü kursları bitirmeden asıl öğretmenliğe
geçemezler.
,

ÖZET :

Kız Enstitüleri Sınıf Geçme ve Bitirme İmti
hanları Talimatnamesi’nin bir sınıfta iki yıl muvaf
fak olamıyanlara dair 39 uncu maddesinin. Lise ve
Ona Okullar İmtihan Talimatnamesio’de yapıldığı
gibi, bağlı surete göre değliştirilmesi
hususunun
Vekillik Makamına arzı kararlaştı.
Madde 39. —
bir sınıfında iki \nl
olamıyan talebeler,
okuldan çıkarılırlar.
a

H a sa n -Â li

S A Y I: 1 9 5

Sayılan 18 i bulan köy enstitülerinin zirai teknik, veya zirai - artistik karakterdeki bazı esaslı
derslerini okutabilecek öğretmen yetiştirmeye mah
sus hiçbir müessesemiz bulunmadığı tebarüz etti
rilerek Hasanoğlan Köy Enstitüsülnde, köy ensti
tülerine öğretmen yetiştirme kursları açılması hak
kında İlk Öğretim Umum Müdürlüğü’nce Vekillik
Makamına yapılan teklif umum müdürün de huzuriyle incelendi.
Bahsi geçen kursların açılmasını ve buralara
şimdilik köy enstitülerini bitirenlerin kabul edil
mesini gerektiren sebepler heyetimizce de yerin
de görülerek sonteşrin 1942 başında, sureti bağlı
plâna göre işe girişilmesi hususunun Vekillik Ma
kamına arzı kararlaştı.

Köy Enstitüleri için öğretmen yetiştirme
kursları çalışma plânı
1. — Kurslarda 8 ders gurupu için öğretmedi
yetiştirilir. Bu guruplardan her birinin adı ve ders
lerinin bölümü aşağıda* gösterilmiştir.
2. — Gurupların, ilk ikisi dörder, son ikisi
altışar aylık olmak üzere
dörder kurs devreleri
vardır. İkinci ile üçüncü ve üçüncü ile dördüncü
devreler arasında altışar aylık aralıklar bulunur.
Bu aralıklarda kurs talebeleri
köy enstitülerinde
öğretmenlik stajı görürler.
3. — Kurslara şimdilik köy enstitülerini bi
tirenler arasından seçilecek elverişli talebeler kabul
edilir.
‘

f
Bütün guruplar
1) Türkçe kompozisyon ve edebî okuma; 2) Öğret
menlik bilgisi; 3) İngilizce, Almanca veya Fransızcadan Türkçeye tercüme; 4 ) Spor, oyun ve şarkı.
1 — Güzel Sanatlar gurupu
(Erkek ve kadın öğretmen yetiştirir)
l)Bahçe mimarlığı; 2) Müzik ve temsil; 3) Sanat
tarihi (meşhur sanat eserlerini tetk ik ); 4) M illî
oyunlar ve ritmik cimnastik; 5) Köy sosyolojisi.
2 — Yapıcılık gurupu
(Erkek öğretmen yetiştirir)
1) Hayvan ve toprak ürünlerini koruma usulleri;
Z y ^ ita i yapıcılık; 3) Teknik resini; 4 ) îç süsle
meciliği; 5) Köy sosyolojisi; 6) Pratik çalışma.
3 — Maden işleri gurupu
(Erkek öğertmen yetiştirir)
1) Teknoloji ve iş bilgisi; 2) Teknik resim; 3)
Tesisatçılık; 4) Teknolojik kimya ve mekanik; 5 )
Beden eğitimi; 6) İşlik çalışmaları.
4 — Hayvan bakımı gurupu
(Erkek ve kadın öğretmen yetiştirir)
1) Zootekni ve iş bilgisi; 2) Biyoloji; 3) Kalıtım
ve sağlık bilgisi; 4) Çayır ve meracılık; 5) Köy
sosyolojisi; 6) Ahır ve ağıllarda pratik çalışma,
t

5 — Kümes hayvancılığı gurupu
(Kadın öğretmen yetiştirir)
1) Kümes hayvanlan bakımı; 2) Biyoloji; 3) Ço
cuk bakımı; 4) Yemek pişirme ve dikiş bilgisi;
5) Beden eğitimi; 6 ) . Pratik mutfak ve kümes ça
lışmaları.

6 — Köy evi işleri ve el sanatlan gurupu
(Kadın öğretmen yetiştirir)
4.
— Kurs talebelerinin gruplara ayrılmasmda bir taraftan enstitüleri ihtiyacı, bir taraftan da
1) Köy evinde ve el sanatlarında kullanılan ham
bu talebelerin belirmiş kabiliyetleri dikkate alınır.
maddeler ve bunların iş bilgisi; 2) Teknik resim;

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Savfa; 50

3) Çocuk bakımı; 4) Dikİ5- B i ^ , nakış, dokuma
cılık, örücülük; 5) İşlik çalışmaları.
- — Tarla ve bahçe zLraati gurupu
(Erkek ve kadın öğretmen ^ d ştirir)
1) Ziraat bilgisi ve tarihi; 2) Bitkiler bilgisi ve
toprak biyolojisi; 3) Madenler bilgisi ve ziraat
kimyası; 4) İktisat tarihi ve iktisadi
coğrafya;
5) Arazi ölçme bilgisi; 6) Tarla ve bahçelerde
pratik çalışma.
8 — Zirai işletme iktisadı gurupu
(Erkek ve kadın öğretmen, yetiştirir)
^
1) Zirai istihsal aletleri, taşıma ve çekme vasıtaları
ve bunların iş bilgisi; 2) Makine tekniği ve zirai
kimya; 3) İktisadi coğrafya; 4 ) İşletme iktisadi ve
ticaret aritmetiği; 5)İktisat prensipleri ve koope
ratifçilik; 6) İşlik ve lâboratuvar çalışmaları.
Muvafıktır. ~
*

de yani 7/Xl/1942 tarihindeki duruma göre evvel
ce gönderilen matbualara tarifatı ve izahatı daire
sinde işlenecek ve sene başı cetvelleriyle birlikte
postaya verilecektir.
(Bu listelere, pansiyonlu okulların, yatılıların,
kendi programlarına göre ayrı ayrı tedrisat yapan
müşterek eğitmenli okulların, çifte tedrisat yapan
okulların, bütçe ile kabul edilen öğretmen sayısın
dan fazla olarak ilk okul programiyle çalıştırılan
eğitmenler yüzünden vâki tezayüdün, kapalı kalan
okulların ve sebeplerinin,^gezici öğretmenlerin mü
lâhazat hanelerine işaret edilmesi ve hulâsa tablo
suna da okullarm
hem açılma ve hem kapanma
tarihlerinin bir arada gösterilmesi ve sene başı cet
velindeki okul, öğretmen, sınıf, dersane gibi maddi
teşkilâtına taallûk eden cihetlerde muvazene temin
edilmesi ve her türlü şüpheyi mucip olacak nokta
ların tavzih olunması hususlarının unutulmaması).
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dar ve sene başına mahsus (1 ) numaralı cetvel
leri de 7/XI/1942 tarihindeki duruma göre tesbit
ettirerek göndereceklerdir.
Cetvellerin sureti sev kı:

9

Umumi müfettişlikler
mıntakalannda bulu
nan maarif daireleri, her sene olduğu gibi bütün
malûmatı iki nüsha olarak mezkûr makama, dâ
hil olmıyanlar bir nüsha olarak doğruca idaremi
ze göndereceklerdir.
Bu tebligat; (6 3 )
vilâyet maarif müdürlü
ğüne yazılmış ve malûmat alınmak üzere umum
müfettişlikler ile. Maarif Vekilliği’ne arz edilmiştir.
İstatistik Umum Müdürü
N . T.

C elâ l

A y bar

Maarif Vekili
H aşan-Â li

Yücel

Bu devredeki kurslardan mezun olacak eğit
menler de dâhil olmak üzere bu sene bütün eğit
menli okullarda ilkkânun 1942 iptidasında dersle
re başlanacağı Maarif Vekâled’nden bildirilmiştir.

TAMİMLER:

T. C.
BAŞVEKÂLET
İstatistik Umum Müdürlüğü
Şube : Maarif
Umumi: 4612
Hususi : 947

4 — Eğitm enli okulların sene ba^t cetvelleri
ve okul adları listeleri:

I 0 / X / 1 9 4 2

ÖZET i
Bu yılın Maarif is
tatistikleri h.

927
27/V11/1942 tarihli ve 3559/807
mime ektir:

sayılı ta

10/X/T942 tarihli ve 4611/946 sayılı tamim
de izah edildiği vecih üzere Lise ve Orta Okullar
Talimatnamesi’nin neşrine intizaren bu yılm ista
tistikleri hakkında verilecek direktif bugüne kadar
tehir edilmişti. Adı geçen talimatname henüz tasdika iktiran etmediğinden bu ders yılı da aşağıda
ki hükümler dairesinde
muamele ifası tamimeo
rica olunur.
1 — IIÂ okullarm imtihan n eticeleri ii§lert:
Her tarafta tedrisata başlanmış olduğundan
geçen ders yılına ait (7 ) numaralı sene sonu fil
leri, evvelce
yapılan
tebliğler ve arkalarındaki
izahlar dairesinde en geç bu ayın sonuna kadar lis
teleriyle birlikte ve tamam olarak postaya verile
cektir. (Pansiyonlu okulların
pansiyoner mevcut
lan için sınıf ve cinsiyetleri üzerine .ayrıca fişlere
bağlanacak cetvelin-ve kılavuzu ile birinci smıf
tedrisatı yapan müşterek okulların fişlerine işaret
konulmasının unutulmaması).
2 — İlk okullarm sene ba^t cetvelleri:
İlk tahsil çağındaki çocukların sayımma ait
talimatnamenin (5 ) inci maddesiyle «Maarif İsta
tistikleri günü» olarak kabul edilen tarih; bu sene
7/X1/1942 gününe tesadüf ettiğinden, aynı günde
şehir ve köy okullarmdaki talebe ve öğretmen mev
cudu süratle tesbit ettirilerek en geç ükkânun bi
rinci gününe kadar tevhide!^postaya verilecektir.
3 — İlk okulların adları:
Bütçe ve tasarruflarla kabul edilen bilumum
ilk okulların adları, her sene olduğu gibi aynı gün

Bu okullarm (1 ) numaralı sene başı cetvel
leri 7/XII/1942 tarihindeki
me\'cuda göre okul
lardan telgraf, telefon ve saire gibi en seri vasıta
larla toplanacak ve en geç ilkkânunun
(20) oci
gününe kadar idaremiz namına postaya verilecek
tir.
Eğitmenli okul
adlan da 7/X II/1942 tari
hindeki duruma
göre işlenecek ve (1 ) numaralı
cetveldeki malûmatla muvazenesi temin edilmek
suretiyle birlikte gönderilecektir.
(Yukarda üçüncü maddenin son fıkrasındaki
notların eğitmenli okul adları listelerinde de unu
tulmaması).
5 — Hariçten ilk oku l
girenler istatistiği:

bitirm e imtihanına

İkinciteşrin
1941 ve şubat, mayıs, ağustos
1942 dekorelerinde veya bu müddet içinde haşka
tarihlerde vilâyet dâhilinde hariçten ilk okul im
tihanına girenler ile, muvaffak olanların erkek kız sayılan l6/X II/194l- tarihli ve 7114/1351 sa
yılı tamime bağlı örnek dairelinde vilâyet namı
na toplanarak bir cetvele işlenecek ve bu ay so
nuna kadar postaya verilecektir.
6 — T alebe ve öğretm en sağlık istatistikleri:
Bu malûmat, maarif doktoru bulunan vilâyet
lerden mayıs 1943 sonunda alınacağından, zama
nında bunun için ayrıca tebligat yapılacaktır.

T. C.
BAŞVEKÂLET
İstatistik Umum Müdürlüğü
Şube ; Maarif
Umumi; 4611
Hususi : 946

10
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ÖZET:
Sene sonu ve sene
başı ve sağlık ista
tistikleri h.

928
21/VII/1942 tarihli ve 3470/789 sayılı yazı
mıza ektir:
W Maarif Vekilliği’nce yeniden
hazırlanmakta
olan Lise ve Orta Okullar Talimatname’sine, is
tatistik işleri
hakkında bazı hükümler konuldu
ğundan buna intizaren istatistiklerimiz için de ya
prlacak tebligatı umumiye tehir edilmişti.
Tali
matname henüz tasdika iktiran
etmediğinden ve
hu ders yılı
istatistiklerinin zamanı da yaklaştı
ğından talimatname meriyete girdikten sonra icabı
ayrıca tebliğ edilmek üzere şimdilik aşağıdaki esas
lar dairesinde- muamele
ifası zaruri görülmekte
dir.
1 — İm tihan n eticeleri istatistiği:
194ı— 1942 ders yılının imtihan neticelerine
ait muamelât; (4 ) numaralı cetvelimize doldurula
rak doğrudan doğruya idaremize ve Orta Öğretim
Umum Müdürlüğü’nün her istediği (2 ) numaralı
imtihan cetveli de eskisi gibi mezkûr Umum Mü
dürlüğe gönderilecektir. *

2 — Sene başı istatistiği:
durum larındaki d eğ i
^
İlk tahsil çağındaki çocukların sayıma ait ta
limatnamenin (5 ) inci maddesiyle ikinciteşrin ayı
İlk ve eğitmenli okul adlan gönderildikten
nın ilk haftasına tesadüf eden cumartesi, (M aarif
sonra, vmku bulacak her türlü tebeddülat kemaİstatistikleri günü) olarak kabul edilmişti.
Yeni
fissabık günü gününe malûmat verilecek ve aynı
Lise ve Orta Okullar
Talimatnamesi’nde de bu
malûmat maarif dairelerindeki nüshalarına da işacihet muhafaza edilmektedir. Onua için 1942— 43
retlenecektir.
ders yılı başına ait (1 ) numaralı cetvelimiz 7/XI/
■
(B ir numaralı cetvel gönderildikten
sonra,
1942 günündeki mevcuda göre tanzim edilecek ve
yeniden faaliyete geçecek
olan ilk ve eğitmenli
Orta Öğretim Umum
Müdürlüğü’nün 26/I/lS>42
okullar içİn istatistik malûmatı gönderilmesine lü
tarihli ve 511293/6-2182 sayılı tebligatı umumiyezum yoktur).
siyle 2/XI/1942 tarihinde tanzim ve irsali bildiri
len (1 ) numaralı cet\’^elde idaremize intikal etti
8 — Hususi okulların istatistikleri:
rildiğinden Orta Öğretim Umum Müdürlüğü'ne
Tahsil dereceleri ne olursa olsun vilâyetle
gönöerilmiyerek bu cetvelin de idaremize ait cet
rinde hususi okulları bulunan maarif daireleri de
velle birlikte yaptırılıp her ikisi bir arada doğruca
imtihan neticelerine ait cetvelleri bu ay sonuna ka
idaremize gönderilecektir.

1
— O kulların m addi
şikliklerin ih barı:
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3 — Sağlık istatistikleri:
Her sene ikitıciteşrin ve mayıs sonlarında iki
defada alınmakta bulunan talebe ve öğretmen is
tatistikleri bu seneden itibaren senede bir defa ve
mayıs sonunda alınacaktır. Bu cetvel muhteviyatı
ile talebe ve öğretmenler arasında yalnız veremli,
trahumlu gibi gizli hastalıklar araştırılacak ve ta
lebelerin de boy ve uzama nispetleri beden terbiye
si öğretmenlerine tesbit ettirilecektir.
Bunlar için
hazırlanacak cetvel nisan ayında gönderileceğinden
sağlık istatistikleri hakkındaki tebligatınıza intiza
ren hiçbir muamele yapılmıyacak ve yalnız talebe
ve öğretmenler arasındaki sıhhi vakalara ait vesi
kalar ve kayıtlar günü gününe okul müdürlerinin
tensibedeceği bir şekil dairesinde ayrıca bir dosya
da muhafaza edilecektir.
Yukarda adı geçen 3470/789 sayılı yazımıza
göre bu tebligatı beklemeden bu ay haşmdan itibaren
(1 ) numaralı istatistiği göndermiş bulunan okul
ların cetvellerû iptal edilmiştir.
Zamanı gelince
yeniden tekrar tanzim edilerek göndereceklerdir.
Ciheti
idaresi kime ait olursa olsun mem
leketimizdeki resmî ve hususi bütün okulların ta
lebe ve öğretmen durumları 7/XI/1942 tarihinde
ve muayyen bir günde tesbit edileceğinden Maarif
Vekâleti’nden başka vekâletlerin ve umum müdür
lüklerin idarelerinde bulunan her nevi meslek
dkulları da aynı günde sene başı cetvellerini tan
zim ve irsal edeceklerdir.
^ Tahsil
dereceleri ne olursa " olsun hususi
okullara ait imtihan neticeleri ve sene başı istatis
tik cetvelleri de bu hükümlere kıyasen maarif da
irelerince muayyen zamanlarında toplanacaktır.
Bu tebligat; bilumum resmî orta ve meslek
öğretim okullariyle, maarif müdürlüklerine yazıl
mış ve malûmat almmak
üzere umum müfettiş
liklere ve Maarif Vekilliği’ne arz edilmiştir.
istatistik Umum Müdürü
r.

N.

C elâ l

Aybar

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 53231/20-35090

930
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ÖZET:
•
Müzakere saat ve
ücretleri h

Tebliğler Dergisi’nin 193 üncü sayısında neş
redilen 8/X/1942 tarih ve 918 sayılı tamimle de
bildirildiği gibi yaz saatinin tatbikına devam edil
mesi kararlaştırılmış* olduğundan okullarda öğle
den sonra yapılmakta olan müzakereler bir saate
indirilmiştir. Bu müzakere saatlerinin tevziinin ve
ücretlerinin tesviyesinin 9/X II/ 1940 tarih ve 53231/
20/32249 sayılı tamim hükümlerine göre yapılması
nı ve öğnetmenlerin müzakere saat ve ücretlerini
gösterir bir cetvelin
hemen gönderilmesini rica
ederim.
Maarif Vekili
H.

A.

tia sa n -Â li

S a r f a ; 51

il a n l a r

Bilecik valiliğinde 1932 mali yılından
mesken bedeli alacağı bulunan
ilk okul öğretmenlerine
1932 malî yılmda Bilecik Valiliğinden
mesken bedeli alacağı bulunan ilk okul öğretmenle
rinin bu alacaklarmın ödenmesi için 1942 malî yı
lı, vilâj’et bütçesine tahsisat konulduğu ve müra
caatlarında alacaklarmm ödeneceği adı geçen vi
lâyet Maarif Müdürlüğünün 30/IXi/1942 tarih ve
252 sayılı yazısiyle bildirilmiştir. Keyfiyet 1932 ma
lî yılmda Bilecik^ Valiliğinde öğretmenlik yapmış
olan ilk okul öğretmenlerine tebliğ olunur.

Yücel

TAYİNLER;
Kula Orta Ticaret Okulu Büro ve Matematik
Öğretmeni ve Müdürü Mehmet
Fahri
Gülser
Antakya Orta Ticaret Okulu Büro, Matematik Öğ
retmenliğine
ve
Müdürlüğüne,
Develi
O r
ta Okul Müdür Muavini ve Matematik Öğretmeni
İbrahim Öztürk Bayburt Orta Okul Müdür ve
Matematik
Öğretmenliğine,
Ankara
İsmetpaşa
Kız Enstitüsü Moda
Öğretmeni
Ümran Gülçür
İstanbul Akşam Kız Sanat
Okulu Moda Öğret
menliğine ve Müdürlüğüne, İstanbul Kadıköy Kız
Enstitüsü Moda Öğretmeni ve Müdür Muavini Sabiha Saygılı Ödemiş Akşam Kız Sanat Okulu
Moda Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne,
İstanbul
Amerikan Koleji Sekreteri Turgut S. Erim Ve
killiğimiz
Hukuk
Müşavirliğine,
Tire
Orta
Okul Türkçe Öğretmeni ve Müdür Aluavini Nahit
Edgüer Edremit Orta Okul Türkçe Öğretmenli
ğine ve Müdürlüğüne, Kula Orta Ticaret Okulu
Bürokomersiyal Öğretmeni Naim Erim de aynı
okul Alüdürlüğüne tâyin edilmişlerdir.

Lise Coğrafya
Kitapları
Liselerin birinci, ikinci, üçüncü
sınıflarına mahsus yeni coğrafya kitap
ları fasikül halinde neşredilecektir. Her
üç kitabın birinci fasikülleri satışa çı
karılmıştır.
Kitapların adları ve birinci fasiküllerinin
fiyatları aşağıda gösteril
miştir:
Kuruş

Lise birinci sınıf:
Genel coğrafya dersleri. Fasikül I.

Lise ikinci sınıf:
Devletler coğrafyası. Fasikül I.

t ek n ik

Öğ

r etim

1 9 / K / 1 9 4 2

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 13764

Lise üçüncü sınıf:

929

Bugünkü durum dolayısiyde biçki-dikiş' ynrtlarmıo ücret tarifelerini yükseltmek ihtiyacını duy
dukları ve bu maksatla talimatnamelerinde deği
şiklik yapılmasını teklif
ettikleri sık sık görül
mektedir.
Ücretlere tesir eden vaziyetlerin her ideğişmesinde
talimatnamelerin
de <değiştirilmesine
meydan kalmamak
üzere değiştirilmesi istenilen
bu ücretlerin nevi ve miktarlarmm
yurt idare
lerinin teklifi üzerine maarif müdürlüklerince
haddi lâyıkına göre tâ>’in edilmesinin usul tutul
ması uygun görülmüştür.
Gereğinin buna göre

yapylmasını rica ede

rim
Maarif Vekili

N.

B,

H a sa n -Â li

Yücel
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L ise M antık K itab ı

t a k d ir n a m e a l a n l a r

ÖZET;

Biçki-Dikiş yurtları
idareleri tarafından
değiştirilmesi teklif
edilecek ücretler h.

30
i»

Türkiye coğrafyası. Fasikül I.

KIZ

20

Kırklareli Alerkez Ahmet Mitat İlk Oukulu
Başöğretmeni Vefik Sözen. Kırklareli Merkez Üsküp Nahiyesi İlk Okulu Başöğretmeni Eşref Gürdal.
Kırklareli Merkez Pınarhisar Nahiyesi İlk Okulu Öğ
retmenlerinden Sadettin Isrksal. Kırklareli Lülebur
gaz Merkez Atatürk İlk Okulu Öğretmenlerinden
HakkıJYucgl, Çorum İstiklâl Okulu Öğretmeni^ a d ir
Uz, Çorum Cumhuriyet Okulu Öğretmeni Rahmi Ak
san. Çorum Gazipaşa Okulu Öğretmeni Nahide'
B ezirci, Çorum Gazipaşa Okulu Öğretmeni Zeliha
Unsal, Çorum Tanyeri Okulu Öğretmeni Melâhat
Meriç, Çorum Tanyeri Okulu Öğremeni Cezmi
Kennan, Çorum Serimbey Köyü Okulu Öğretmeni
Naciye İkiz, Alaca Alerkez Okulu Öğretmeni İlyas
Olguner, Alaca Camili Okulu Öğretmeni Cemal,
Kaman, Alaca Akveren Okulu Öğıetmeni A. Cengiz
Çetin, Alecitözü Doğla
Okulu Öğretmeni Bekir
Sönmez, Mecitözü Ortaköy Okulu Öğretmeni Hayrunişa Şgliöz, İskilip Misakımillî Okulu Öğretme
ni Ni\azi Kojıol, İskilip Bahattin Okulu Öğretmeni
Nadir Selçuk, Sungurlu Diği Okulu Öğretmeni İb
rahim Küçük.

Liselerin son sınıflarına mahsus
Mantık kitabı fasikül halinde neşre
dilecektir. İlk fasikül satışa çıkarıl
mıştır. Bu fasikülün fiyatı 25 ku
ruştur.

L ise Ruhbilim
K itab ı
Liselerin ikinci sınıflarına mah
sus Ruhbilim = Psikoloji kitabının
yeni terimlerle basılan birinci fasikülü de satışa çıkarılmıştır. Bu fa
sikülün fiyatı 20 kuruştur.
Satt§
M a a rif

y erleri:

V ek illiği

Y a y ın ev leri

2 6 Birinciteşrin 1 9 4 2

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi
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YENİDEN

YAYINLANAN

KLÂSİKLER

Cumhuriyetin 19 uncu yıldönümü dolayısiyle Vekilliğimiz, yeniden 27 klâsik eserin tercümelerini memleket aydınlarının istifalasini arz etm iştir.
Geçen Cumhuriyet bayramında neşredilen 13 eserle beraber şimdiye kadar (Dünya edebiyatından tercümeler) serisinde yayınlanan eserlerin sayısı bu suretle
40 a varmeş bulmnmaktadır.
Cumhuriyet bayramında satışa çıkarılan eserlerin adlan ve mütercimleri şunlardır:
LÂ T İN K LÂ SİKLER İ

FRANSIZ K LÂ SÎK LER l
Stendhal

K ırm ızı ve Siyah II nci cilt. Çeviren: Nurullah Ataç.
Fiyatı 160 kuruş.

Beaumarchais

Figaronun Düğünü.
Fiyatı 150 kuruş.

Çeviren:

Reşat

Nuri

İSKAN D İN A V K LÂ SİK LE R İ

Darago

.Nora. Çeviren : Cevad Memduh Altar. Fiyatı 125 kuruş.

Ibsen

Şam dancı. Çevirenler : Sabahattin Eyuboğlu ve Bedret
tin Tuncel. Fiyatı 75 kuruş,

Alfred de Musset

Alfred de Musset : M arian ne'ın K alb i. Çevirenler: Sabahattin Eyuboğlu ve
Bedrettin Tuncel. Fiyatı 60 kuruş.

ŞARK - İSLÂM K LÂ SİK LE R İ

Köy H ekim i. Çeviren : Nasuhi Baydar. Fiyatı 160 kuru$

Marcel Proust

Geçmiş Zaman Peşinde. Çeviren : Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Fiyatı 180 kuruş

Eflâtun

Perrault

Geçm iş Günlerin
Fiyatı 85 kuruş.

Eflâtun

Descartes

M etafizik D üşünceler.
Fiyatı 110 kuruş.

:

M asalları. Çeviren : Vildan
Çeviren :
-

Aşır.

.Mehmet Karasan.

FRANSIZ E D E B İY A T I S E R İS İ
Cyrano de B erg erac. Manzum olarak çeviren : Sabri
Esat Siyavuşgil. Fiyatı 165 kuruş

Mesnevi. Çeviren: Veled İzbudak. (Abdülbaki Gölpınarlı'niB şerhleriyle) fiyatı 235 kuruş:

.Meviàna

Honoré de Balzac :

Edmond Rostand

G allia Savaşı. Çeviren: Hamit Dereli. Fiyatı 150 kuruş.

lulius Caesar

YUNAN K LÂ SİK LER İ
E u thy p h ron . Çeviren: Pertev Boratav. Fiyatı 30
kuruş.
S o k rates’in M üdafaası.
Çeviren: Niyazi Berkes.
Fiyatı 40 kuruş
K rito n . Çeviren : Zafer Taşlıklıoğlu Fiyatı 30 kuruş, j
lo n . Çeviren : İhsan Bozkurt. Fiyatı 25 kuruş.
M enon. Çeviren : Adnan Ceragil. Fiyatı 40 kuruş.
A lkibiades I. Çeviren: İrfan Şahinbaş. Fiyatı 45
kuruş.
L akhes. Çeviren: Nurettin Şazi Kösemihal. Fiyatı 30
kuruş.
Lysis. Çeviren: Sabahattin Eyuboğlu. Fiyatı 35 kuruş.

Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun

ALM An K LA SİK LER İ
Goethe

W ilhelm M eister. Çevirenler : Cemal Köprülü ve Dr.
Şükrü Atala. Fiyatı 300 kuruş.

Lessing

M inna von B arn h elm . Çeviren : Sabahattin Eyuboğlu.
Fiyatı 60 kuruş.
İN G İLİZ KLÂ SİKLER İ

Shakespeare

Devlet I. Fiyatı 50 kuruş.
Devlet I I . Fiyatı 50 kuruş. Bu iki eser .\nkara Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Rohde'nin
nezareti altında Fakülte Klâsik Filoloji Enstitüsü dok
tora talebeleri tarafından dilimize çevrilmiştir.
K ritia s. Çevirenler : Lûtfi Ay ve Erol Güney. Fijmtı
25 kuruş.
. *
D üşünceler vc Soh b etler. Çeviren : Burhan Toprak.
Fiyatı 85 kuruş.
~

Eflâtun

Eflâtun
Epictetos

Ju liu s Caesar. Çeviren : Nurettin Sevin. Fiyatı 120 kuruş

BU D ER G İD EK İ KAN UN LAR, KARARLAR VE T A M İM L E R L E 'D İG E R Y A Z ILA R T A R A FIM IZD A N O K U N M U ŞTU R.
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neşriyat

HER
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HAFTA
ÇIKARI*

.İR . i l g i l i MAKAM VE MÜES-

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

‘ F«,ELERE PARASIZ GÖNDERÎLÎR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANTDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF ^ K İL L İĞ Î NEŞRİYAT MÜTÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELÎDtl

TEBLİĞLER. DERGİSİ
2 ÎK İN C ÎT E S R İN 1 9 4 2

C İL T : 5

Bahsi geçen imtihanları kazaoamıyanlann bel
gelerine bu vaziyet imtihanı yapan okullarca kay
dedildiği gibi, belgeyi
hazırlamış olan okula da
malûmat verilir.

KARARLAR:
Talim ve Terbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı: 334
Karar tarihi: 2-X l-1942

ÖZET :
Ticaret
lariyle
tihan

orta

okul -

l isel eri

talimatname

si ni n 4 0

i nci m a d 

desi h.

Ticaret Orta Okullariyie Liseleri İmtihan Ta
li m am a me si'n in bir sınıfta iki yıl baş^arı gösteremi\'etı talebe hakkmdaki 40 rncı maddesinde, Lise ve
Orta Okullar İmtihan Talimatnamesi’ne muvazi ola
rak, aşağıdaki surete göre değişiklik yapılması hu
susunun Vekillik Makamına arzı kararlaştı.
Muvafıktır
2 - XI - 1942

Maarif Vekili
H aşan-Â l i

Y ücel

Madde 40. — Ticaret okullarının her hangi
bir sınıfında iki yıl üsüste sınıf geçmeğe muvaffak
olamıyan talebeler, kendilerine bir belge verilerek,
okuldan çıkarılırlar.
Bu gibiler:
a) Aynı cinsten olan resmî
umumi okullara alınmazlar;

Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı

im

Karar Sayısı: 331
Karar tarihi : 2-XI-1942

Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğü’nün İs
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için adı geçen
Fakültece yeniden hazırlanan Lisans, Öğretim ve
İmtihanlar Talimatnamesi projesi hakkmda 4200/
14-117 sayılı ve 10/11/1942 tarihli yazısiyle buna
ilişik talimatname projesi incelendi.
1 9 4 2 — 4 3 öğretim >t J i başından itibaren tatbik
edilmek üzere bu projenin heyetimizce gerekli gö
rülen düzeltmeler yapılmak suretiyle resbit edüen
ilişik şeklinin Vekillik Yüksek Makamının tasvi
bine arzı kararlaştı.

Muvafıktır
2-XI-1942

okullarla resmî

b ) Muvaffakıyetsizlikleri yalnız meslekî ders
lere münhasırsa ve yaşlan müsaitse hususi mahi
yetteki umumi okullara imtihanla alın ab ilirler;"
'
t
c) Belge aldıkları yılı
takibeden ders yılı
içinde hususi
olarak da çalışabilirler. Bunlardan
birinci ve ikinci sınıflarda
bulunanlar ders yılı
sonunda maarif müdürünün göstereceği resmî bir
ticaret okulunda stnıflarınm
bütün derslerinden
imtihan geçirmeye mecburdurlar.
Bu imtihanın
bütünlemesi yoktur.
Muvaffak olanlar, yaşları
müsaitse, ticaret okullarında tahsillerine devam et
mek hakkını kazanırlar.
Üçüncü sınıflarda
bulunan talebelere gelin
ce, bunlar da ders yılının sonunda maarif müdürü
nün göstereceği resmî bir ticaret okulunda doğru
dan doğruya bitirme imtihanlarına girmeye başlar
lar.
Ders yılı sonundaki devrede muvaffak olamıyanlar başaramadıkları derslerin imtihanına mütaakıp ders yılı başındaki devrede bir daha girerler.
Bunda da kazanamıyanlar aynı sınıfta üç sene mu
vaffak olamamak itibariyle talebelik haklarını kay
bederler.
Kazananlardan orta ticaret okulu diplo
ması alanlar, yaşlan müsaitse,
ticaret liselerinde
tahsillerine devam edebilirler.

ÖZET :
İslanbul Üniversi
tesi İktisat Fakül
tesi Lisans, Öğretim
ve İmtihanlar Tali
matnamesi h.

Maarif Vekili
H a sa n -Â li

Yücel

İSTAxNBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSA T FAKÜLTESİ
LÎS.4NS, ÖĞRETİM VE İM TİH AN LA R
TALİM ATNAM ESİ
Fakültenin

Bu erek aşağıdaki şekillerde sağlanır:
a) Lisans öğretimi
b j Doktora öğretimi
Enstitüsünde

FASIL

Öğretim
Madde 2. — İkdsat Fakültesi’nde lisans öğre
timi üç şekilde yapılır:
a ) Dersler
b ) Pratik dersler
c) Seminerler
Madde 3. — Lisans öğreniminin müddeti 4
vıldır. Her sınıfta okutulan dersler ve bu derslerin
her birine haftada ayrılan saatler aşağıda gösteril
miştir;
Haftada
Saat adedi
Birinci sm ıf:
Esas Teşkilât Hukuku (Hukuk Fakülte
siyle birlikte okunur)
Medeni Hukuk
İktisat (Hukuk Fakültesiyle
birlikte
okunur)
İktisadi Coğrafy-a (Türkiye İktisadi Coğraf
yacı birlikte)
Türkiye İktisat Bünyesi
İktisat Tarihi
(Türkiye İktisat Tarihi
birlikte)
İşletme (Umumi Muhasebe ve Ticaret
Aritmetiği Başlangıcı birlikte)

4
3
3
3 1/2
1 1/2
3
4
22

İkinci sm ıf:
Medeni Hukuk
İdare Hukuku (Hukuk Fakültesiyle bir
likte okunur)
İktisat
(Hukuk
Fakültesiyle
birlikte
okunur)
Mufassal İktisat Teorisi
Sosyoloji
İstatistik
İşletme İktisadı (Muhasebe, Ticaret Arit
metiği ve Mal olma masrafları)

3
4

4

22

ereği

Madde 1. — İstanbul Üniversitesi İktisat Fa
kültesinin ereği, devletin sanat ve ticaret işletme
lerine, iktisat ve maliye hizmetlerine ve özel iktisat
teşebbüslerine vasıflı elemanlar hazırlamak ve mem
leketimizin iktisat bünyesi üzerinde esaslı araştır
malar yapmaktır.

c) İktisat ve Sosyoloji
sel araştırmalar

BİRİNCİ

S A Y I: 1 9 6

bilim

Dc>ktora öğretimiyle Enstitü araştırmalarının
şekli ayrı lalimatnamelere bağlıdır.

Üçüncü sınıf:
Medeni Hukuk
Devletler Umıtmi Hukuku
Maliye İlmi (Hukuk Fakültesiyle birlikte
okunur)
İşletme İktisadı (Endüstri ve Ticaret İşlet
meleri, Bilanço)
İktisadi Doktrinler Tarihi
Para, Kredi, Banka ve Borsa
Hukuk Muhakemeleri Usulü ve İcra
ve İflâs
Yüksek Matematik Başlangıcı ve Matema
tiksel İstatistik veya Felsefe ve İlmî
Metodoloji [Ü

2
2

4

2

22

UT

Talebe bu iki dersten birini seçecektir.

S a rfa : .>4

M aarif Vekilliği Tebliğler Oergisi

Dördifucü stntj:
Ticaret Hukuku (Kara ve Deniz) (Hukuk
Fakültesiyle birlikte okunur)
l>e\’let Muhasebesi
Malî Meseleler (Türkiye İstikrazları Ta
rihiyle birlikte)
Sosyal Siyaset ve Komün Bilgisi
İktisat Siyaseti Meseleleri
(Münakalât
birlikte)
Konjonktür ve Buhranlar
Dördüncü maddede gösterilen derslerden

Haftada
Saat adedi
Birinci sınıf:
İktisat

1
1

5
3
I

21

Profesörler Meclisi’nin teklifi ve bu teklifin
usulü dairesinde Vekillikçe tasdikiyle bu dersler
den bazılarının kısımlara bölünüp her kısmın ayrı
bir profesör veya doçent tarafından
okutulması
mümkündür.
Ancak bu ayrılma dersin imtihan
bakımından bütünlüğünü hiçbir surette bozamaz.
Her derse ayrılan saatler Profesörler Meclisi’nin
teklifi ve Vekilliğin karariyle değiştirilebilir.
Madde 4. — Dördüncü sınıfta, tutan 2 saat
olmak üzere, aşağıdaki konulardan seçilecek ders
ler yapılır:
Yabancı Memleketler iktisadiyatı
Dünya İktisat Meseleleri
Sosyal Yardım
Sigorta İşletmesi
Mahallî İdareler Mâliyesi
Türkiye Maliye Tarihi
Demografi ve Maddi İstatistik
Ziraat Tarihi
Devletçilik
Harb İktisadiyatı
Sosyalizm
Bu konulardan her n l okutulacak olanlar ve
her birine ayrılacak saatler ders \t 1 i başlangıcından
önce Profesörler Meclisi tarafından kararlaştırılıp
ilân edilir.
Profesörler Meclisi bu konulara yeni
lerinin ilâvesini usulü dairesinde Vekilliğe teklif
edebileceği gibi bir konunun yerine bir başkası
nın alınmasını da aynı yoldan istiyebilirler.
Madde 5. — Bütün derslere devam mecburi
dir. Seçime bağlı derslere de ilgili talebenin deva
mı mecburidir. Devam, belli olmıyan zamanlarda
sınıflarda yapılacak kontroUarla yoklanılır. Kontrollann yansmda bulunmıyanlar imtihana kabul edil
mez.
Hukuk Fakültesi talebesiyle birlikte görülen
derslerde. Hukuk Fakültesi Lisans ve Öğretim Ta
limatnamesi’nin 6 ncı maddesinin kompozisyonlar
hakkında hükmü İktisat Fakültesi talebesi için de
caridir.
İKİNCİ

2 i kinci temrin 1 9 4 2

KISIM

Pratik dersler
Madde 6. — Pratik dersler, talebeye ders
programlarındaki bahislerin tatbikatını ve kendi
kendine çalışmağı öğretmek içindir.
Bu maksatla
pratik derslerde, dersin mahiyetine göre münakaşalı
konferanslar tertibedilir, ana eserler incelettirilir
ve icabında talebeye sınıfta veya evde hazırlana
cak araştırmalar ve kompozisyonlar yaptırılır.
Madde 7. — Pratik derslere de devam mecbu
ri ve talebe bu derslerde incelenen meselelerden
imtihanda mesuldür. Pratik derslere devam 5 inci
maddede yazılı şekilde kontrol edilir.
Madde 8. — İktisat Fakültesi sınıflarında ya
pılacak pratik dersler ve her birine ayrılan saatler
şunlardır:

ikin ci sın ıf:
İdare Hukuku
İktisat
İstatistik
3
Üçüncü sın ıf:
Yüksek Matematik Başlangıcı ve Matema
tiksel istatistik

l
1

D ördüncü sın ıf:
Devlet Muhasebesi
Malî Meseleler
Ticaret Hukuku
4
ÜCÜNCÜ

KISIM

Sem inerler
Madde 9. — Talebeyi bilimsel araştırmalara
alıştırmak için üçüncü smıftan itibaren seminerler
yapılır.
Bunlara devam lisans talebesinin isteğine
bağlıdır.
Seminerlere yazılmak için:
a ) İkinci yıl imtihanlarmı başarmış olmak
b ) Bir yabasncı dil bilmek
c) Seminer çalışmaları için yeter ehliyet ve
bilgi sahibi bulunmak ve bu durum semi
neri idare eden profesör tarafından kabul
edilmek şarttır.
Madde 10. — Seminere kabul edildikten son
ra devam etmiyen veya çalışmıv^n veyahut çalışmalannda başarı göstermiyenlerin
seminer pro
fesörleri tarafından her zaman kaydı silinebilir.
Profesörler, her sömestr sonunda o sömestr içinde
seminerlere devam eden ve kayıtları silinen talebe
nin adlarını gösteren bir liste ile seminerin ça
lışmaları hakkında dekanlığa birer rapor verirler.

başarısızlık yaz devresinde ise 39 uncu madde hük
mü mahfuz kalmak şartiyle, güz üntihanma girer
ler.
Bu başarısızlık güz devresinde ise sınıfta kal
mış olurlar.
Sınıfta kalma, bir dersten olsa bile
ertesi yıl bütün derslerin imtihanlarına yeniden gir
meyi icabettirir.
Madde 16. — Hastalık veya zorlayıcı bir se
bep dolayısiyle yaz imtihanlarının bütününe veya
bir kısmına giremiyenler, imtihan gününden önce
veya nihayet imtihan günü öyleye kadar keyfiyeti
fakülte idaresine yazıyla bildirirler.
Bildirmiyen1er güz devresi imtihanlarına giremezler. Mazereti
başka yol ile vesikalandırmağa lüzum yoktur. Ta
lebenin imzası altında şerefi
üzerine bildireceği
mazerete itimat olunur. Doğru söylemiyen talebe
hakkında disiplin cezası verilir.
Madde 17. — Güz devresi
imtihanlarracfcı
mazeret ^ bütünleme yoktur.
Bir dersin bile im
tihanına girmiyen veya bir dersten bile başarı gösteremiyen talebe sınıfta kalır.
Ancak yatakta te
davi veya ameliyatı icabettiren bir hastalıktan dola
yı imtihana
girecek
halde olmadığını
resmî
bir hastanenin sağlık heyetince rapora bağla
tıp bunu nihayet imtihan
gününün öğlesi
ne
kadar idareye
verenler
dönek
sayılmaz
lar ve ertesi yaz, yalnız girmemiş bulunduk
ları imtihanları vermekle mükellef tutulurlar.
Madde 18. — Bütün imtihanlarda talebe, ders
programalrmdan ve pratik derslerde görülen bahis
lerden başka profesörlerin okunmasını tavsiye etti
ği umumi" derslerden en az birinin muhteviyatından
ve bir yıldan fazla okunan derslerin imtihanlarında
önceki senelerin programlarından mesuldürler.
Madde 19. —; Prensip
itibariyle her dersin
sene sonunda imtihanı vardır.
Ancak dördüncü
sınıftaki «İktisat Siyaseti Meseleleri» ve «Konjonk
tür ve Buhranlar» derslerinin
imtihanları ayrıca
yapılmayıp «Genel İktisat» imtihanı çerçevesi için
de yapılır.
Genel İktisat imtihanında talebe, bu
iki dersten başka öğrenimi esnasında gördüğü bü
tün iktisat derslerinden, yani İktisat, Türkiye İk
tisat Bünyesi, İktisadi Coğrafya, İktisat Tarihi, Mu
fassal İktisat Teorisi, İktisadi Doktrinler Tarihi ve
Para, Kredi, Banka, Borsa derslerinden mesuldür.

Aladde 20. — Aşağıdaki derslerin imtihanları
gurup halinde yapılır:
Birinci sınıfta; İktisadi Coğrafya ve Türkiye
İktisat Bünyesi
İkinci sınıfta: İktisat ve «Mufassal İktisat T e 
Madde 11. — Her yıl yapılacak seminerleri
orisi»
Profesörler Meclisi kararlaştırır.
Üçüncü sınıfta: «Para, Kredi - Banka - Bor
Madde 12. — Her seminerde çalışma, pro
sa» ve İktisadi Doktrinler Tarihi, Medeniye Hu
fesör tarafmdan tanzim ve idare edilir.
Bir semi
kuku ve «Hukuk Muhakemeleri Usulü ve İcra ve
nerin idaresini birkaç profesör birlikte üstlerine
İflâs»
alabilirler.
Ayrıca dördüncü sınıfta 4 üncü madde gere
Madde 13. — Seminer çalışmasını muntazam
ğince okutulan derslerin
imtihanları, 'Profesörler
takibeden ve başaranlara profesörleri
tarafından
Meclisi’nin karariyle, ilgili bir dersin imtihanı ve
seminer sertifikalan verilir.
ya Genel İktisat imtihaniyle birlikte gurup halinde
>-apılabilir.
,
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Madde 21. — Gurup imtihanları ve dördün
cü sınıftaki Genel İktisat imtihanı ya ilgili konu
im tihanlar
ların hepsine şâmil
bireşimsel sorular, yahut da
Madde 14. — İktisat Fakültesi lisans imtihan
bu konularm her birinden veya Genel İktisat im
ları, üniversitece ayn bir zaman tesbit edilmedik
tihanında bazılarından
seçilecek birer ikişer soru
çe, mayısın 27 veya 28 inde başlar ve haziranın
verilmek suretiyle yapılır.
Bu imtihanlarda soru
30 unda biter.
Bu imtihanlann dışında sırf bü
lar bireşimsel olmasa dahi talebeye tek bir not ve
tünlemeye kalmış olanlarla 16 ncı madde hükmü
rilir.
Gurup imtihanlarında tek notun verilmesin
gereğince mazeretleri dolayısiyle yaz devresi imti
de dekan ve derslerin profesörleri tarafmdan ön
ceden kararlaştırılacak esasa göre ilgili derslerin
hanına girmemiş olanlara mahusu güz imtihanları
vardır.
Bu iki imtihanın dışmda imtihan yoktur. • önem derecesi itibara alınır. Gurup imtihanlarında
Bütün imtihanlar üniversitede yapılır.
bütünlemeye kalanlar yine gurup imtihanları geçi
Madde 15. — İmtihanları başaranlar sınıf ge
rirler ve imtihanm ait bulunduğu derslerin her bi
çer veya mezun olurlar.
Başaramr>'anlar, eğer bu
rinden mesul bulunurlar.
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Madde 22. — Yaz ve güz devreleri imtihan
ları eleme mahiyetinde olmak ve olmamak üzere
iki kısımdır. Her kısım parçalaomaz bir bütündür.
Bu kısımların her birinde bir imtihana girmemek,
daha önce girilenleri hükümsüz ve ondan sonrakilere
girmeyi imkânsız bırakır.
Madde 23. — Aşağıdaki
mahiyetindedir;

imtihanlar eleme

Birinci stntf:

1 — İktisadi Coğraf\'a ve Türkiye
Bünyesi (Gurup imtihanı)

İktisat

2 — İktisat
İkinci sınıf:
1 — İktisat ve Mufassal İktisat Teorisi (Guîu p imtihanı)
2 — İşletme
Üçüncü sınıf:
1 — Maliye
2 — «Para, Kredi, Banka, Borsa» ve İktisadi
i>okrrinler Tarihi (Gurup imtihanı)
Dördüncü stntf:
1 — Sosyal Siyaset ve Komün Bilgisi
2 — Genel İktisat imtihanı
Eleme imtihanları öteki imtihanlardan önce ve
yazdı olarak >-apılır.
Bu imtihanlarda başaramıyanlar sonraki imtihanlara giremez.
Madde 24. — Gurup imtihanları ve aşağıda
gösterilen derslerin
imtihanları eleme mahiyetini
haiz olmaksızın yazdı olarak y^apılır:
Bir'mci stntf: İşletme
Üçüncü sım f: Yüksek Matematik Başlangıcı
ve Matematiksel İstatistik
Madde 25. — Genel İktisat imtihanından baş
ka yazdı imtihanları başarmış olmak için iki der
sin hiçbirinden 5 ten aşağı numara almamış olmak
lâzımdır.
Ancak, döidüncü sınıftaki Genel İkdsat imtihanında başarmış saydabilmek için en aşağı
7 numara almış olmak icabeder.
Aldıkları not 7
»İmadığı halde 5 ve daha ymkan bulunanlar o dev
redeki sözlü imtihanlara
girmek hakkını kaybet
mezler ve ertesi imtihan devresinde yalnız bu im
tihanı tekrarlarlar. Bu tekrarlama ikiye kadar ca
izdir.
İkinci tekrarlamada 7 alamıyanlar bir da
ha imtihana giremez ve başaramamış sayılır.
Madde 26. — Yazdı imtihan, hilâfı dekanlık
ça lesbit edilmiş olmadıkça saat 9 da (cumartesi
günleri 8 de) başlar. İmtihan sorulan verildikten
sonra smtfa talebe almmaz. İmtihanda talebe hüviv’et kâğıtlarmı yanmda bulundurmağa mecburdur.
Yazılı imtihanlarda hüviyet kâğıdı talebenin önün
de bulunur.
Sözlü imtihanlarda ise soru sorulma
dan önce gösterilir.
Madde 27. — Yazılı imtihaidarda talebe imti
han salonuna kitap, yazdı ve>'a basılı kâğıt, defter,
not ve hattâ müsveddelik boş kâğıt getiremez. Y a
nmda \-alniz kalem bulunur.
Cevaplar ancak fa
külte mührü ile mühürlenmiş kâğıda yazrhr. İm
tihan müddeti tek derslerin imtihanlarmda en çok
dön saat, gurup imtıhanlariyle Genel İktisat imti
hanında en çok beş saattir. İmdhanmı bitirmiyen
' talebe hiçbir suretle sailondan çıkamaz. Çıkanlar
imtihanı bırakmış sa>Tİır.
Madde 28 — Kopya eden veya kopya teşeb
büsünde bulunan veyahut kopya ettiği kâğıtlarının

incelenmesinden anlaşılan talebe imtihanı başara
mamış sayılır.
Bu talebeye ayrıca da disiplin ce
zası verilir.
Kopya ettiren veya yardım edenler
hakkında da aşmı hüküm tatbik olunur.
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giremiyenler, güz devresinde yalnız e\^'elce gireme
miş bulundukları imtihanları vermekle mükelleftir
ler. Bununla beraber ortalama notu doldurmak kaygısiyle evvelce girmiş bulundukları bütün veya bir

Madde 29. — İmdhan kâğıtları, tek bir der
sin imtihanı yapıldığı takdirde o-dersin profesörü
ile dekanın tâjin edeceği profesör veya doçent ta
rafından incelenir.
Gurup imtihanlarında kâğıt
ların incelenmesi ilgili derslerin profesörleri ve lü
zum görüldüğü takdirde, dekanlıkça tâyin edile
cek başka bir profesör veya doçent tarafmdan ya
pılır.
Genel İktisat imtihanında kâğıtları inceliyecek olan profesör veya doçentler dekan tarafından
tâyin edilir.
Heyet üyeleri kâğıtları ayrı ayn inceler
ler, ve ayrı ayrı numara verirler. Bir talebenin kâ
ğıdına verilen numaralarm en azı ile en çoğu ara
sında nihayet 3 numaralık bir fark varsa bunların
ortalaması alınır. Fark daha fazla ise ilgili talebe
nin kâğıdı he\etçe yeniden incelenir.
Kesin nu
maralar her talebe için ayrı bir numara kâğıdma
ve umumi bir cet\eie rakam ve yazı ile geçirilerek
imtihan heyeti tarafmdan imza edilir ve kapalı zarf
içinde dekanlığa verilir.
A^Iadde 30. — Dekanlık yazılı imtihanları ba
şarıp sözlü imtihanlara girebileceklerin numara sırasiyle adlarım ve hangi talebenin hangi günde, han
gi dersten imtihana gireceğini sözlü imtihanlarrn
başlıyacağı tarihten en geç bir gün önce ilân eder.

kısım İmtihanları da tekrarlryabilirler.
Madde 37. — Sınıf geçebilmek için yazılı ve
sözlü bütün imtihan

numaralarmm

ortalaması 7

den aşağı olmamak ve her hangi bir dersten 5 ten
aşağı numara almış bulunmamak lâzımdır.
25 in Genel İktisat imtihanı
mahfuzdur.

Madde

hakkındaki hükmü

Yaz devresinde bu ortalamayı doldura-

mryanlar veya bir veyahut birkaç dersten 5 ten aşa
ğı numara almış bulunanlar

bütünlemeye kalırlar

ve bütünlemede sözlü imtihanların hepsine veya bir
kısmına yeniden ¿^irerler.

Ancak numaralarının or

talaması 7 tutup da sözlü imtihanlarda 5 ten aşa
ğı numara almış olanlar sadece bu gibi derslerden
tekrar imtihan

geçirirler.

Yalnız bir imtihanda

5 ten aşağı numara almış olanların öteki numara
larının ortalaması 9 u bulursa. Genel İktisat imti
hanı olmamak şartiyle, bu eksik numaralı imtihan
da makbul sayılır.
Madde 38. — Takibi isteğe bağlı dersler, not
ortalaması hesabma konmaz.

Bu derslerden güz

devresinde 5 ten aşağı numara

alanlar ertesi yıl

tekrar imtihana girmek üzere sınıf geçerler.
Madde 31. — Her talebe kendisi için tâyin
olunan günde saat 9 dan (Cumartesi günleri saat
8 den) itibaren imtihan salonunda hazır bulunarak
çağrıimasım beklemeğe mecburdur. Aksi takdirde
imtihanlara girmek hakkını kaybeder.
Madde 32. — Takibi isteğe bağlı derslerle
yazılı imtihana tâbi derslerin dışında kalan bütün
derslerin imtihanları sözlü olarak yapılır.
Madde 33. — Sözlü imtihanlar herkese açıktır.
İmtihanı yapan profesör veya imtihan heyeti huzu
runda ikiden fazla talebe bulunmaz.
İmtihanlarda
ner talebeye ikiden eksik, üçten fazla soru sorul
maz. Sorular her talebenin imtihan kâğıdına yazı
lır veya yazdırılır,
İmtihan müddeti, her talebe
için, en çok yirmi dakikadır. Kendi isteğiyle imti
handan çekilen talebe başansız sayılır. Her ne se
beple olursa olsun sorular değiştirilmez ve imti
han tekrar edilmez.
Madde 34. — Sözlü imtihanlar her dersin
profesörü (kısımlara bölünüp her kısmı ayn bir
profesör tarafmdan okutulan derslerin profesörleri)
ile icabında dekanlıkça tâyin edilecek bir profesör
veya doçent tarafmdan yapılır.
Derslerin profe
sör veya doçentlerinin mazereti halinde dekan onlarm yerine başka profesör veya doçentlerden bir
vekil tâyin eder.
Hangi sebeple olursa olsun bir
dersin imtihanı geriye bırakılamaz.
Madde 35. — Sözlü imtihanlarda dahi numa
ralar her talebe için ayrı bir numara kâğıdma ve
imtihan gününe ait umumi bir cenele rakam ve
yazı de yazılarak imtihanı yapan veya yapanlar ta1atından imza edilir ve imtihandan sonra kapalı Pır
zarf içinde dekana verilir.
Madde 36. — Yaz devresinde eleme imtihan
larım verip de diğer imtihanlara başlamış olanlar
dan 16 ncı maddeye göre mâkul görülen mazeret
lerinden dolayı her hangi bir veya birkaç imtihana

müsaade iki defadan fazla tekrarlainmaz.

Bu
Genel

iktisat imtihanı notu da not ortalaması hesabma
konmaz.

.

Madde 39. — Sözlü imtihanlar istisnai sebep
ler halinde dekanın teklifi ve rektörün tensibiyle
yazılı olarak yapılabilir.
mü verilmez.

Ancak bunlara eleme hük

Madde 24 e göre eleme hükmünü

haiz olmadan yazılı yapılan
kanın teklifi ve rektörün

imtihanlar dahi, de
tensibiyle sözlü olarak

yapılabilir.
Madde 40. — Numaralar tam numara on ol
mak üzere verilir.
Madde 41. — 10, 9 numara pek iyi, 8 iyi,
7 orta sayılır.
Sınıf geçme ve mezun olmada de
receler buna göre tesbit olunur.
Madd 42. — Diploma dereceleri fakültede
okunan bütün derslerin notlan ortalamasına göre
tâyin olunur.
Ve bu numaralardan birkaç sınıf
ta okunan bir derse ait olanlar, o dersten o sınıf
larda alınmış olan numaralarm
ortalaması hesabcdilmek suretiyle tesbit edilir.
Madde 43. — Numaralarm kesirleri toplama
konulur.
Toplam kesirli çıkarsa bu kesir bire çı
kartılır. Bölümdeki kesir dikkate almmaz. Meselâ
bölüm 8 1/2 olsa da derece iyi sayılır.
Madde 44. — İmtihanlarda takdir edilen nu
maralara karşı itiraz edilemez.
Madde 45. — İmtihanların hepsi bittikten son
ra başaranların adlariyle aldıkları numaralar ilân
edilir.
Başaramamış olanlar numaralanoı kalem
den öğrenebil'rler.
Madde 46. — Yazılı ve sözlü imtihan günle
rinde bütün profesör, doçent ve asistanlaa ödevli
olarak fakültede bulunmak ve dekanın gösterdiği
yolda ve yerde çalışmak yükümündedirler.

S a T İa :
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Hukuk F akültesryle birlikte çuhşm a»w şekli re
muvakkat hüküm ler
Madde 47. — İktisat Fakültesi talebesi, hukuk
derslerini Hukuk Fakültesi’nde,
Hukuk Fakültesi
talebesi, iktisat derslerini İktisat Fakültesi’nde gö
rürler.
Her iki fakültenin de programına dâhil ve
aynı miktarda saatler tahsis edilmiş bulunan ders
ler iki fakülte talebesi tarafından birlikte takibedilir.

ERKEK TEKNİK ÖûRETlM
MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZET:

Sayı : 14 520

Talebe ve mezun
lara verilecek vesi
kalar h

931

Bazı meslek okulları idarelerince mezunların
dilekçelerinin altma mezun olduklarına dair şerhler

Birlikte görülen dersler 1936— 37 ders yılı
başlangıcından itibaren Hukuk Fakültesi’nde tatbik
edilmekte olan müfredat programlarına göre oku
tulur.
Bu derslerin programlannın ve saatlerinin
değiştirilmesi hususundaki kararlar ve birlikte çalışmanm icabettirdiği bütün tedbirler iki fakülte
tarafından beraber ittihaz edilir.
Muvakkat madde. — İktisat Fakültesi’nin iş
bu Lisans, Öğretim ve İmtihanlar Talimatnamesi’yle
tesbit edilen programı 1942 — 43 ders yılın
da yalnız birinci ve ikinci sınıflarda aynen
tatbik olunur.
Ve gelecek yıllarda daha yüksek
smıflara sırayla
teşmil edüerek
1944 — 45
ders yılmda fakültenin bütün sınıflarına tatbik
edilmiş bulunur.
Bununla beraber, 1942 — 43
ders \^lmda, 3 üncü ve dördüncü sınıflarda bulu
nan talebeye de henüz görmemiş oldukları dersler
hususunda işbu Tâlimatname’nin hükümleri tatbik
edilebilir.
Bu maksatla Fakülte Profesörler Mec
lisi, İşletme İktisadı ve Felsefe derslerini iki sınıfa
bir arada göstermeğe ve eski Lisans, Tedrisat ve İm
tihan Talimatnamesi’nin 4 üncü maddesi gereğince
okutulan derslerin saatleri üzerinde değiştirme yap
mağa mezundur.

yazılarak dilekçe sahiplerinin ellerine verildiği gö
rülmektedir.
Talebelerle mezunlara diploma veya tasdikna
meden başka vesika verilmesi muvafık değildir.
Ancak, diplomaları her hangi bir suretle hazır
lanmamış olan ve acele bir işe girmesi için bir bel
geye ihtiyacı bulunan

mezunların, işlerinin geri

kalmaması için, dilekçelerinin

altına

durumları

nın yazılması ve bu yazının her hangi bir talep vu
kuunda aslının veya suretinin verilmemesine dair
bir kayıt da ilâve edilerek

dilekçenin doğrudan

doğruya posta ile dilekçe sahiplerinin işe girmek
istedikleri müesseselere gönderilmesi uygun görül
müştür.
Buna göre muamele yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili

F. S.

H aşan

-

Â li

Yücel

2
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ÖZET :
Felsefe öğretimi h.

932

1. — Felsefe gurupu dersleri bu ders yılından
itibaren yeni terimlere göre okutulacaktır.
Bu te
rimler Türk Dil Kurumu tarafından bastırılan ve
öğretmenlere dağıtılan (Felsefe ve Gramer Terim
leri) adlı kitapta toplanmıştır.
2. — Psikoloji ve Mantık kitapları yeni terımterle
bastırılmaktadır.
Gelecek ders yılı başın*
kadar bütün kitaplar yeni terimlerle bastırılnaış
olacaktır.
3. — Mantık, Sosyoloji, Felsefeye Başlangıç
ve Estetik kitaplarının eski baskılarmdan bu yıl da
istifade etmek için öğretmen, yeni bir bahsi ver
meden OsmanlIca terimlerin karşılıklarını yukarda
sözü geçen terim kitabından hazırlıyacak ve dersin
ilk on dakikasında talebeye yazdıracaktır.
Öğret
men kitapta ilk defa geçen Osmanlıca terimin altmı da çizdirerek ve kitabm kenarındaki boşluğa
karşılığı olan Türkçe terimi koyduracaktır.
4. — Tekrar kullanılan terimleri sınıfta ayrı
ca yazdırmağa lüzum yoktur.
Öğretmen bunu ta
lebeye vazife olarak evinde yaptıracaktır.
5. — istiyen talebe (Felsefe, Gramer Terim 
leri) nden satm alabilir.
6. — Okul müdürleri eskiden basılmış kitap
ların yeni terimlerle
işlenmekte olup olmadığını
sık sık yoklıyacaklardır.
7. — İmtihan sorulan yeni terimlerle sorula
cağından talebenin bunları iydce benimsemiş olması
zaruridir.
Felsefe öğretiminde yukardaki esaslara göre
davranılmasmı dilerim.
Maarif Vekili
K.

Y.
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MAARİF

VEKİLLİĞİ
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TEBLİĞLER DERGİSİ
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KARARLAR
Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 336

ÖZET;

Karar tarihi: 2*X M 9 4 2

v

Lise klasik şube
üçücü sınıf müf
redat programlan h.
Lise klâsik şube üçüncü sınıfta, umumi üçüncü
sımhn edebiyat, fen kollarmdan farklı bir programla
okutulması gerekli görülen
Edebiyat, Felsefe ve
Sos\oloji dersleriyle bu şubenin her üç smıfıoa ait
Lâtince, Tarih ve Coğrafya müfredatlarının bağlı
kâğıtlarda tesbit edilmiş bulunan şekilleriyle kabu
lü ve Matematik, Tabiat Bilgisi, Fizik, Kimya, Y a
bancı Dil, Cimnastik ve Askerlik derslerinin de
^ebiyat kolu programlatma göre okutulması hu
suslarının Vekillik Yüksek
Makamının tasvibine
srz! kararlaştı.
Muvafıktır.
2/XI/1942

H a s a n -Â li Y ü c e l
LİSE KLÂSİK ŞUBE
DERS TEVZİ CETVELİ
Sınıf: 1 Smıf: 2
Edebiyat
3
3
Felsefe ve Topimnbilim
—
—
Psikoloji
—
2
Tarih
2
2
Coğrafya
1
1
Matematik
4
3
2
Tabiat Bilgisi
2
Fizik
2
2
Kimya
2
2
Lâtince
5
5
't abancı Dil
5
4
Cimnastik
1
1
Aik^riik
2
2
29

Sınıf : 3
4
4
—

2
1
2
1
1 1/2
1 1/2
5
4
l
2

29
29
LİSE KLASİK ŞUBELERİNİN
LÂ TİN C E
M ÜFREDAT PROGRAMI
Sınıf: 1
(Haftada 5 saat)
M O R F O L O J i.
Lâtin alfabesi. Söyleniş. Hece ölçüsü. Kelime
vurgusu (accentus) kuralları. Kelime çeşitleri.
İsim çekimi. İsimlerin cinsleri, teklik-çokIlık
ları, halleri (genel bilgiler). i inci çekim. 2 nci
çekim. 3 üncü çekim. 4 üncü çekim. 5 inci çekim.
B ir ismin hangi çekime ait olduğunu belirtme yolu
(thema). Çekimleri kıyasi olmıyan isimler.
Sıfatların çekimi. İsimlerle uygunlukları. Sı
fatların derecelen: derecesiz sıfatlar, aşırılık ve en
aşırılık sıfatlan. Yapımları, Çekimleri. Derecelenmede kıyasi olmıyan sıfatlar.

Fiiller. Şahıs. Teklik-çokluk. Zaman (tempus).
Kip (modus). Zamanlarla kiplerin ismi ve tarifi
(Verbum finitum).
Mastar. Ortaç (participium), Gerundivum.
Supinum. Bunlarm tarifleri (Verbum iofinitum).
Fiillerin erken ve edilgen
şekilleri (Genus
activum, Genus passivum).
Sum fiilinin çekimi.
Sum fiilinin birleştik
leri. İndicativus, coniunctivus, imperativus kipleri.
V^erbum infinitum kısmı.
1 inci çekim: thema’sı A ile biten fiiller (et
ken ve edilgen şekilleriyle);
2 nci çekim: thema’sı E ile biten fiiller (et
ken ve edilgen şekilleriyle).
^ üncü çekim: thema’sı sessiz ve U ile biten
fiiller (etken ve edilgen şekilleriyle);
4 üncü çekim; thema’sı -io ile biten fiiller
(etken ve edilgen şekilleriyle);
5 inci çekim: thema’sı i ile biten fiiller (et
ken ve edilgen şekilleriyle);
Piillerin temel şekilleri: İndicativus praesentis.
1. şahıs; infinitivus praesentisj indicativus praesentis,
1. şahıs; participium perfecti veya supinum.
Fiillerin thema’ları: şimdiki zaman, geçmiş
zaman ve supinum.
.
Kıyasi olmıyan fiiller: posşum volo, nolo,
malo, fero, fio, eo,
■

Deponent fiiller.
Y an Deponent fiiller.
Zamirler. Şahıs zamirleri. Reflexiv zamirler.
İyelik zamirleri.
İşaret zmnirleri.
Bağ zamirleri
(Pronomina- relativa). Soru zamirleri. Belgili za
mirler. Karşılık zamirler.
Zamirimsi sıfatlar (Adiectiva pronomioalia).
Sayalar.
Edatlar.
Zarflar.
Bağlaçlar.
S i N *r
K s.
Uygunluğun en basit kurallan.
Dereceleme kurmaları.
Hal sintaksınm en basit kullanılış şekilleri.
Karşılaştırma cümlesi.
Coniunaivus’un temel cümlelerde başlıca kul
lanılış şekilleri.
Mastarlı accusatisms (Accusativus cum infinicive).
Relativ cümlelerin en basit şekilleri.
Coniunctivus’uo bağınlı cümlelerde başlıca
kullanılış şekilleri.

OKUMA.
Alıştırma kitabı.
Sm ıf: 2
(Haftada 5 saat)
S i N T A K S.
Uygunluk.

SAYI: 19T

Hal sintaksınm esasları.
Edatlar.
Zamirler.
Fiil sintaksı. Mastar. Sade mastar. Mastarlı
nominativus (Nominativus cum infinitivo). Mastarlı accusathms (Accusativus cum infinitivo). Gerun
dium; Gerundivum; Supinum; ve bunların kullanı
lışı.
Fiilin zaman, kip ve çatısı.
Temel cümleler: haber, dilek ve soru.
Cümle kurması: zaman cümlelerinin en basit
şekilelri :
Sebep cümleleri;
Pay cümleleri;
Sonuç cümleleri ;
Şart cümlelerinin en basil şekilleri.
O

K

U

M

A

.

(^esar’dan seçme parçalar.
- Sınıf : 3
(Haftada 5 saat)
S i N T A K S.
Karşılaştırma cümleleri.
Cümle kurması: zaman cümleleri ve
şart cümleleri tamamlanacak; aynca;
relativ cümleler;
İçten bağlı cümleler.
Consecutio temporum.
Oratio obliqua.
.
Dolaylı soru^
Düz çifr'soru.
Dolaylı çift soru.
O K U M A.
Caesar.
Ovidius’tan seçme parçalar
(Hexameter ve
Pemameter’in en esaslı kuralları).
Vergilius’tan parçalar.
Öğretmen, Cicero, Sallustius, Catullus veya
Saıeca’dan seçme parçalar okutacaktır.
(Öğretmen her fırsatta talebeye Lâtin edebiya
tı, sanat ve kültür tarihi hakkında özgü bilgiler
verecektir).
KLASİK ŞUBE
LİSE: 3 ED EBİYA T PROGRAMI
(Elaftada 4 saat)
■
1 saat (Edebiyat ve Fen şubelerinin müşterek
saatleri gibi) Edebiyat Tarihi’ne, 1 saat (yine aynı
suretle tahrire, geriye kalan 2 saat de Edebî Okuma’ya ve metin tetkiklerine ayrılacaktır.

Edebiyat T arihi:
Edebiyat Tarihi’nde, Tanzimat’tan zamanımı
za kadar, edebî hareketler, müesseseler şahsiyetler
ve eserleri gösterilip tanıtılacaktır.
Buna göre, bu sınıfın Edebiyat Tarihi bahis
lerini şu suretle plânlamak lâzımdır:
1.
— Tanzimat devrine g:Tiş: cemiyet haya
tımızda yenilik ihtiyacı ve yen.Lk fikirleri, bu fi
kirlerin ilk tezahürleri; Gülhane Hattı; Tanzimat’-

Say fa:

58

m siyasi ve idari karakterleri (Bu bahis, toplu bir
bakış halinde gösterilecektir).
2. — Tanzimat hareketiniıı fikir hayatımızda
ki akisleri ve tezahürleri; ilk Tanzimat muharrir
leri: Şitiasi, Ziya Paşa, Namık Kemal; bu üçünün
edebiyatımıza vermek istedikleri istikamet; fikirle
ri ve eserleri.
3. — Tanzimat edebiyatının gelişmesi: Abdülhak Hâmit, Recaizade
Ekrem; şahsiyetleri ve
eserleri.
1896 ya kadar şiir, roman, tiyatro, tenkid, ga
zetecilik gibi belli başlı edebî nevilerin gösterdiği
gelişlemeye toplu bakışlar.
(Bu plânda isimleri
zikredilmiyen Ahmet Mithat, Ahmet Vefik Paşa,
Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci gibi muharrir
lerden, muhtelif edebî nevi ve hareketlerinin geliş
mesi sırasında ehemmiyet derecelerine göre bahse
dilecektir).
4. — Serveti Fünun Edebyiatı: Bu yeni hare
ketin doğuşundaki fikrî ve edebî âmiller (Garp ede
biyatlarını daha yakından ve daha iyice tanım ak);
bu hareketin edebiyatımızda nasıl bir ilerleme mer
halesi olduğu; Serveti Fünun hareketinde önem ve
rilen başlıca edebî neviler: nazım, hikâye ve roman;
Serveti Fünun nazmının hususiyetleri; Tevfik Fik
ret, şahsiyeti ve eserleri; Serveti Fünun nesrinin
hususiyetleri; Serveti Fünun romancılığı; Halit Z i
ya Uşaklıgil, şahsiyeti ve eserleri; Cenap Şahabettin’in nazmı ve nesri.
(Bu teşekkülün diğer şair
ve muharrirlerinden Serveti Fünun nazım ve nesri
nin mahiyeti ve gelişmesi dolayısiyle bahsedilecek
tir).
5. — 1908 den sonra edebiyatımızın aldığı
yeni istikamet (Bu arada Fecri Âti hareketine kısa
ca temas edilecektir); M illî Edebiyat cereyanmın
gelişmesi; bu cereyanı
1908 den önce hazırlıyan
âmiller; milliyet fikri ve dil; Tanzimatçılarla onla
rı
takibedenlerin
dil
hakkındaki
düşünce
leri ve dilin sadeleşmesi hususundaki hizmetleri;
Genç Kalemler, Ziya Gökalp, Cumhuriyet devrinde
dil hareketleri.
1908 den zamanımıza kadar şiirin gelişip iler
lemesi: Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Haşim, Yahya Kemal Bayatlı; bu şair
lerin eserlerindeki hususiyetler.
Hikâye ve roman: Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Halide Edip Adnan, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin.
Tiyatro: Sahne faaliyetinin artması dolayısiyle bu nev’in ilerleyişi (belli başlı tiyatro muhar
rirleri bu ilerleyiş anlatılırken zikredilecektir).
(Bu son devrin diğer şair ve muharrirlerinin
isimleri edebî okuma saatlerinde, okunan eserleri
dolayısiyle geçecektir).
N ot:
(Edebiyat Tarihi bilgileri daima metinlerle
izah ve takviye edilmeli; gerek
edebiyat tarihi,
gerek edebî okuma derslerinde
talebeyi mümkün
olduğu kadar çok metinle temas ettirmek fırsatları
aranmalıdır.)
T ahrir:
Talebenin umumi bilgi seviyes.ne uygun mev
zular:
Tasvir, tahkiye, gerek
okuma kitaplarında,
antolojilerde, broşürlerde mevcut parçalarda, gerek
se öğretmenlerin hariçten seçecekleri eserlerde ve
sınıfta eseri tetkik edilmiş muharrirlere dair dissercasyon (mütalâaname) 1ar; yine bu gibi eserlere ait
edebî tahliller, büyükçe bir eser (meselâ bir ro
man veya piyes) hakkında compte-rendu (icmal)
1er.
Edebî kıraat ve metin tetk iki:
Bu saatlerde Türk ve ecnebi edebiyatlarından
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seçilmiş eserler, öğretmenin nezaretinde okunarak
veya talebeye yazılı vazife şeklinde verilerek tahlil
ettirilecektir.
Tanzimattan sonraki edebî mahsul
lerimizin Garp edebiyatlariyle münasebet ve alâka
sı bilhassa aranıp tebarüz ettirilecektir.
Bu şubenin edebî
okuma ve metin tetkiki
saatlerinden birinin klâsik eserlerin dilimizdeki ter
cümelerine tahsis
edilmesi ve meselâ bir büyük
eserin baştan başa okunması ve bu suretle tale
beye asliyle tercümesini karşılaştırmak fırsatının
da verilmesi yerinde olur.
LİSE 3 KLÂSİK ŞUBE FELSEFE VE
TOPLUM BİLİM M ÜFREDAT PROGRAMI
(Haftada 4 saat)
M antık (Haftada 1,5 saat)
Düzensiz bilgi, bilim ve felsefe. Mantık, ko
nusu. Genel
mantık, terim, önerme,
usavurma,
tasım.
.
Bilim, bilimsel düşünüşün karakteri, bilimle
rin sınıflanması, metot.
Bilimsel araştırmalarda
metodun önemi, evrimi.
Bireşim, çözümleme, tü
mevarım.
Matematikte metot. Tanım, belit, konut, tanıt.
Tabiat bilimlerinde metot.
Deney, gözlem,
deneyim, varsayım ve kuram, tümevarım ve tümden
gelimin tabiat bilimlerinde vazifesi, sınıflama, tinsel
ve toplumsal bilimlerde metot.
Ruhbilimde ve
toplumbilimde
metot.
Tarihsel
incelemelerde
metot.
.
G enel F elsefe B ilgisi (Haftada 1 saat).
Felsefe kelimesinin anlamı, felsefenin konusu
hakkında türlü anlayışlar. Zamanımızda felsefenin
çözmeğe uğraştığı problemler.
Felsefenin bilimin
ilerlemesine ve toplumsal hayata olan etkisi.
BUgi probleminin tabiatı.
Eski inakçılık,
şüphecilik. Modern çağda
inakçılık, görgücülük,
eleştirimcilik, biyoloji biliminin ilerlemesinin bilgi
problemi üzerine etkisi. Biyolijik kuramlar, prag
macılık.
Bilgi problemine toplumsal yönden ba
kanların kuramları, sezgicilik.
Dış acunun varlığı
problemi, idealizm, gerçekçilik.
Estetik, güzellik, tabiatta
güzellik, yücelik,
güzel ile yüce arasındaki fark. Sanat, tanımı, bölüm
leri, sanat hakkında muhtelif görüşler. Sanatın ah
lâk ile ilişkisi.
T oplum bilim (Haftada 1,5 saat)
Birey ve topluluk, toplumsal hayatın özdeksel,
ansal hayata olan etkisi, toplumların sınıflanması,
siyasal toplumlar, türleri, evrim tarzı, ulus nedir
Ulusallık düşüıncesi, bunu teşkil eden elemanlar,
vatan ve vatan sevgisi, Türk ulusçuluğu düşüncesi
nin gelişimi ve Atatürk devriminin ulusanlrk ilkesi.
Devlet, devletin gördüğü işler, devletin ödev
lerinin genişlemesi,
Atatürk devriminin devletçi
lik ilkesi. Vataındaşlarm
biribirleriyle
hukuksal
ilişkisine göre devletin şekilleri. Kast rejimi, aris
tokrasi, demokrasi ve Atatürk devriminin halkçılık
ilkesi. Hükümet, hükümetin şekilleri, halk hükü
meti, monarşi, oligarşi, halk hükümeti ve oruntama
sistemi. Cumhuriyet, Cumhuriyeti doğuran sebepler,
Atatürk devriminin ulusal egemenlik ve Cumhuri
yetçilik ilkesi.
Devletlerin biribiri arasındaki
ilişkiler, sa
vaş, barış, hakem metodu, uluslar toplumu düşün
cesi.
Din, dinlerin evriminde toplumsal sebepler,
dinlerin bireysel bulunca geçmesi, Atatürk devri
minin lâyiklik ilkesi.
Aile toplumbilimi, ailenin türlü şekilleri, ev
rimi, çağdaş aile, evlenme ve ahlâksal, toplumsal
tabiatı, kadının aile ve toplumdaki yeri. Kad nların
haysiyet ve haklarının gelişimi ve evrimi. Türkiye
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Cumhuriyetinin aile hukukunda ve kadın yaşayışın
da yaptığı devrim.
Ekonomik toplumbilim. Özdeksel ihtiyacı gi
dermek üzere vücuda gelen kurumlar, korporasyon,
mesleksel sendika ve kooperatifler. Cumhuriyet devriminde kooperatif hareketi, türlü toplumlarda üre
tim tarzları, üretimiin türlü elemanlan, karşılık!»
bağlılaşmaları, Türkiye’de büyük uranın ancak Cum
huriyet devrinde kurulabilmesinin sebepleri. Mo
dem üretimin karakteri, iş bölümü, toplumsal so
nurguları, dayanışma, muhtelif toplumların değiş
dokuş tarzları, değer ve fiyat, yarışma, inhisar, p>ara ve kredi, kurumlan, ulusal bankalar, uluslar ara
sı değiş dokuş, gümrük, kontenjan,takas. Mülkiyet
ve türlü şekilleri, evrimi, mülkiyet hakkında toplımısal dizgeler. Ekonomik
değişikliklerin öteki
toplumsal kummlar üzerine etkisi.
KLÂSİK ŞUBE TARİH M ÜFREDATI HAKKINDA
M UHTIRA
Birinci sınıf
(Haftada 2 saat)
Liselerin bu sınıfa ait müfredat programı ay
nen
takip
olumnakla
beraber
ders
yılınm
üçte biri
ilk
bahislere,
üçte ikisi
Ege,
Yunan ve Roma devirlerine tahsis olunacak,
bu devirlerin bilhassa fikir ve sanat hareketleriyle
toplumsal olaylarına önem verileceği gibi Yunan
ve Roma mitolojisi bahisleri genişletilerek okutu
lacaktır.
İkinci smıf
(Haftada 2 saat)
Lise Tarih müfredatı

aynen takip

oluaacak-

nr.
Üçüncü sınıf
(Haftada 2 saat)
Müfredat bütünlüğü muhafaza edilmek şaı^
tiyle bahisler kısaltılarak okutulacaktır.
KLÂSİK

ŞUBE

COĞRAFYA PROGRAMI
Sınıf: I.
(Haftada 1 saat)
GENEL COĞRAFYA

G iri:
Yerin keşfinin tarihçesi. Coğrafya nedir r'
1. — Y er hakkında toplu bilgiler:
Uzayda yer. Yerin şekli, boyutları, hareketleri.
Enlem ve boylam. Yerin oluşumu ve yapısı. Yerin
üzerinde kara ve denizlerin dağılışı.
Topoğrafya haritası nedir nasıl okunur? Topoğrafya haritası üzerine pratik çalışmalar.
2. — Atmosfer:
Atmosferin bileşimi, atmosferin bileşimine gi
ren maddelerin hava fiziğinde başlıca rolleri. Sı
caklık: Sıcaklık farklarım
y^apan etkileri: sıcak
lığın yeryüzünde dağılışı.
Basınç ve rüzgârlar:
Basmç ve rüzgârları«
küre üzerinde dağılışı.
Nem ve yağış: Sıcaklık, nem ve yağış arasın
daki fiziki bağıntılar. Yağışın seıbep ve nevilerL
Yağışm yeryüzünde dağılışı.
İklim nedir? Başlıca iklim tipleri.
3. — Denizler:
Okyanuslar ve denizler. Denizaltı ve topoğrafyası. Deniz şutunun tuzluluğu ve sıcaklığı. De
nizlerde hareketler: dalgalar, akımlar, gelgit. De
nizlerde hayat.
4. — Karalar:
A) Yerkabuğunun yapısı. Külteler: EUşlıca
külte tipleri.
B ) Engebeliğin oluşum ve evrimi:
a)
İç etmenler: Kıvrımlar, kınimalar ve bun
ları meydana getiren hareketler.
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^ la a r ıl

V e k iİliğ i

l e b l i g i t r L ic r ıU İ

Yer sarsıntıları, volkanizma ve neticeleri;
Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
b)
Dı§ etmenler: akarsular. Bir akarsu nasıl
Karar sayısı: 337
~
ÖZET:
meydana gelir? (Sızan sular kaynaklar, seller ve
Karar
tarihi:
6-X
I.1942
Galatasaray
Lisesinehirler).
Akarsuların rejimi, rejim üzerine etki
'nin klâsik şubesine
yapan sebepler.
*
mahsus ders tevzi
Akarsuların aşındırması.
Vâdi oluşumu, vâ’
cetveli h.
di tipleri.
Bir akarsu>mn yatağı bojmnca görülen
Galatasaray Lisesi’nin ikinci devresi dört sı
birikinti şekilleri.
nıftan ibaret bulunmak dolayısiyle bu listedeki klâ
Yeraltı sulan ve karakteristik şekiller.
sik şube için de dört sınıf üzerine hazırlanan ders
Göller hakkında basit bilgiler.
tevzi cetvelinin bağlı surete göre kabulü hususu
Akarsulardan başka aşındırma etmenleri;
nun
Vekillik Makamına arzı kararlaştı.
Buzul aşmdırması ve şekilleri.
Muva tikti 1
Rüzgâr aşmdırması ve şekilleri. Deniz aşın
D-Xl-1942
'
0
^
dırması ve şekilleri.
H a sa n -Â li Y ü c e l
C)
Başlıca engebe tipleri (dağlar, yaylalar,
.
9.-Lâ. 10. Lâ. 11. Lâ. 12. Lâ,
ovalar) ve bunlann yeryüzüne dağılışı.
Edebiyat
3
3
3
5
5. — Biocoğrafya:
Filozofi vePsik<51oji
0
0
0
4
Başlıca bitki ve haj'van toplulukları ve bun
Sosyoloji
0
0
2
0
lara etki yapan etmenler. Yeryüzünde bitki ve hay
Tarih
_
2
2 ''
2
2
vanların dağılışı.
Coğrafya
1
t
1
1
6. — Yeryüzünde insan:
Matematik
3
3
3
3
Irklar, diller ve ta le r in yayılışı hakkında kı
Tabiat
Bilgisi
1
1
1
2
sa bilgiler.
Fizik
2
2
2
2
Nüfus, insanların yeryüzünde dağılışı. Az ve
Kimya
2
2
2
2
çok kalabalık bölgeler.
Nüfus hareketleri. Muh
Fransızca
5
5
3
0
telif insan guruplarında hayat tarzı.
Almanca veya İngilizce
2
2
1
1
Sınıf: II.
Lâtince
5
5
4
4
, (Haftada 1 saat)
Cimnastik
•1
1
1
1
DEVLETLER COĞRAFYASI
Askerlik
2
2
2
2
A. Giriş:
Dünyanın siyasi ve iktisadi durumu.
Y-ekûn
29
29
29
B. Devletler:
29
1) Bulgaristan,
2) Yunanistan,
3) Suriye,
4) Irak,
5) İran,
/5 I X / 1 9 4 2
T. C.
6) Sovyetler Birliği,
BAŞVEKÂLET
'
7) Amanya,
Koordinasyon Bürosu
Umumi Kâtipliği
8) İtalya,
9) İngiltere,
1/ 1230
•
10) Fransa,
Maarif Vekâletine
. 11) Amerika Birleşik Devletleri,
Hariçten kâğıt tedarikinin müşkülâtı ve dahilî
12) Japonya.
istihsalâtın ihtiyaçları karşılıyamamakta olduğu göz
Not:
önünde tutularak devlet devair ve müesseselerince
Sömürgeler
fazla tafsil edilmiyecek, bunlar
kâğıt istihlâkinde âzami tasarrufla h a r^ e t edilme
hakkında yalnız genel bilgiler verilecektir,

TAMİMLER

si için aşağıdaki yazılı tedbirlerin ittihazı lüzumlu
görülm üştür:

:

Sm ıf: III.

■

(Haftada 1 saat)

;

TÜ R KİYE COĞRAFYASI
G ir iş :

Coğrafi durum.
Smırlar ve yüzölçümü,
l- — Türkiye’nin fiziki
coğrafyasına genel
b ak ış.

2. — Türkiye’nin coğrafi bölgeleri;
a) Iç Anadolu bölgesi
b) Marmara bölgesi
c) Karadeniz bölgesi
d) Ege bölgesi
e Akdeniz bölgesi
.
f) Doğu Anadolu bölgesi
g) Güney-doğu Anadolu bölgesi
(Her bölge doğal, beşerî ve iktisadi bakım
dan tetkik edilecek).
3.
Türkiye’nin beşerî coğrafyası (Nüfus ve
nüfus hareketleri. Türk milletleri, millî oluşum. Baş
lıca iskan şekilleri. Hükümet ve idari taksimat).
Türkiye nin iktisadi hayatına toplu bir
bakış (ziraat ve hayvan besleme, ormancılık, avcı
lık, ve balıkçılık, madenle-, sanayi, hammadde ve
enerji kaymakları, ulaşım yollan ve ticaret).
5. — Cihan iktisadiyatmda

Türkiye’nin yeri.

1. — D aire ve müesseselerin, kâğıtları Maliye
V ekâleti
kırtasiye
depolarrndain
'temin edilen
bilumum risale, bülten, mecmua ve - ders kitapları
müstesna - kitap neşriyatı muvakkaten durdunulmuştur.
2. — Kâğıdı daire ve müesseselerden temin
edilmek suretiyle hususi kitap bastırılması veya sa
ir neşriyat yapılması menedilmiştir.

3. — Daire ve müesseselerin kendi servisleri
icapları için olanlar müstes.na olmak üzere harita,
grafik, resim, ilân ve saire tab’ı muvakkaten dur
durulmuştur.
4. — 18/VI/1940
tarih ve 1/172
saynlı ta
mimle de bildirilmiş olduğu veçhile kâğıt tasarru
funu temin için aşağıdaki
yazılı hususata riayet
olunm alıdır:
'
A — Makinelerde yazıların sık satır (tek distans)
la yazılması
B — K ısa yazılar için büyük boyda kâğıt kullanıl
maması
“
C — Suretlerin ince kâğıtlara çıkarılması ve lüzu
mundan fazla suret çıkarılmasından içtinap
olunması
Ç — Müsveddeler için metruk matbualardan isti
fade edilmesi

Say fa: 95

D — Daktiloların yazıları her zamankinden daha
fazla bir dikkatle yazarak hatalara ve binnetice tekrar yazdırmak suretiyle kâğıt israfına
mahal verilmemesi ve ehemmiyetsiz hatalar
için tahriratın yeniden yazdınimaması
E — Bastırılacak defterıgpi^e matbu
evrak miktar
ve sahife adedinin ihtiyaç nispetinden fazla
olmaması.
F — Sahifeleri tamamen kullanılmamış olan def
terlerin, katî bir zaruret bulutmiadıkça, terk
edilerek yenilerinin istimaline başlanılmaması
G — Aynı daire veya şahsa gönderilecek yazıların
bir zarf içine konması ve saire gibi ilk nazar
da ehemmiyetsiz görünen fakat memleket hacmında düşünüldüğü takdirde esaslı tasarruf
ları temin eyliyen tedbirlerin tamamen, ehem
miyetle tatbik ve takibi.
5.
— Sümer Bak Selüloz Sanayi Müesse
sine verilecek siparişler, ihtiyaç ve hammadde tasar
rufu bakımlanndan (Başvekâlet Kâğıt ve Matbuayı
Düzenleme Bürosu’nca) vize edilecektir.
Yukarda yazılı tedbirlerin tamamen tatbikim
temin için bu tamimin Vekâletinize bağlı bütün da
ire ve müesseselere ayrı ayrı tebliğini rica ederim.
-

Başvekil n.
A iü ste^ a r
C.

T- Ç.
BAŞVEKALET
Koordinasyon Bürosu
Umumi Kâtipliği
Sayı 1/1290

Y eşil

22/K/İ942

Maarif Vekilliğine
Kâğıt istihlakinde tasarruf yapılması hakkındaki 15y^IX, 1942 tarihli ve 1/1230 sayalı tamime
ektir:
Çıkarılmasında katî bir zaruret bulunan k i
tap, mecmua, risale, bülten ve sairenin. Maarif Ve
kâletinden muvafık mütalâa alınmak şartiyle, neş
rine müsaade olunabilir.
Başvekil n.

Müsteşar

C.
NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/9804

933

Y eşil

16/K/1942
Ö ZET:
Kâğıt tasarrufu h.

Kâğıt tasarrufu hakkında Başvekâlet Koordi
nasyon Bürosu
Umumi
Kâtipliği’nden
alınan
15/IX/1942
tarihli ve 1/1230 sayılı
tamimle
buna ek 22/X/1942 tarih ve 1/1290 sayılı tami
min örnekleri aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmasının ilgililere tebliğini
rica ederim.
-Maarif Vekili
A.

Ö.

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 83/9820

934

H asûfi’ Â l i Y ü c e l

9 / X i

/ /9 4 2

ÖZET :
»Komutanlığın Psi
kolojisi» adlı eser h.

M. B. Ankan tarafmdan yazılan ve İstanbul’da
Bozkurı
Kitabevinde 75 kuruş fiyatla satılmakta
olan «Komutanlığm Psikolojisi» adlı kitabm öğret
menler için faydalı olduğu anlaşılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A.

ö .

H a sa n -Â li

Yücel

«ayfı

Maarif Vekilliği 'lebliğier

f>0

T. C.
MAARİF VEKİLLİÖİ
Beden Terbiyesi ve İzcilik
Müdürlüğü
Sayı: 2071-8-736

935

9 İkiıifileşriii

Dergisi

kasına her okul 15 kişilik takımlarla iştirak edecek
ve bu 15 kişiden ilk 10 kişi tasnife dâhil olacaktır.

9/ X I / 1 9 4 2

ÖZET :
1942-1943 ders yı
lı atletizm çalışma
ları h.

6 — 1, ve 3, müsabakalara her okul asgari
c»n kişiyle iştirak edecektir.
Bu iki müsabakada da şu tarzda
tasnifi tapmak mümkündür;

936

bir takım

Her okula, zaman kaydı olmaksızın, müsaba
kayı bitiren koşucu sayısına göre puvan verilir; ve
bu suretle hangi okulun müsabakajn bitiren talebe
sinin sayısı daha fazla ise o okul sayn birinciliğini
almış olur.
Bölge birinciliğinde ise takım tasnifi
2“ şubat 1939 tarih ve ~ saydı Tebliğler Dergi
si’nde intişar eden talimat hükümleri
dairesinde
yapılacaktır.
^
.

1 — 1922— 1943 ders yılı aıletiznı çalışmala
rına dâhil, aşağıdaki tarih ve mesafeleri gösterilmiş
bulunan kır koşulan, 27/11/1939 tarih ve 7 sayılı
TebUğler Dergisi’nde neşredilen talimat esaslan
dairesinde tekrarlanacaktır.
Gerek müsabakaya gi
receklerden aranacak kayıtların, gerek müsabakala
rın tertip ve idaresine
taallûk eden hükümlerin
titiz bir itina ile tatbik edilmesi lâzımdır.
'
7 — Okul sp>or bölgesi bayrak koşusuna okul
2 — Her okul spor bölgesi tarih ve mesafeleri
lar 40 ar kişilik takımlarla iştirak
edeceklerdir.
gösterilen koşulan
zamanında yapmakla mükel
Koşulacak olan 20 kilometrelik mesafe 40 kişi ara
leftir.
Bundan başka bu tarihler arasında mesafe
sında taksim edilecektir.
En uzun mesafenin 1000
si 3000 metren geçmiyen hususi müsabakalar ter
metreyi geçmemesine ve 200 metreden az olmama
tibi de caizdir.
sına itina edilecektir. ,
3 — Okul spor bölgesince tertibedilecek bu
8 — Yapılacak her müsabakanın sonunda, ni
müsabakalardan başka, sınıflar ve okullar arasın
hayet bir hafta içinde Vekilliğe gönderilecek ra
da yine bu bükümler dairesinde ve alâkalı öğret
porun şu maddeleri ihtiva etmesi lâzımdır:
menler nezaretinde kır koşulariyle uzun mesafeli
a ) Müsabakanın mesafesi,
bayrak koşulan yapılabilir.
Uzun mesafeli bayrak
h ) Arazi şartları,
koşulan tertibinde takımı teşkil eden gençlerin her *
birinin koşacağı mesafenin 200 metreden aşağı 1000
c ) Hava şartlan,
metreden yaıkan olmaması lâzımdır.
d ) İştirak edenlerin saynsı,
4 — Müsabakaların tarihlerin şuajardır;
e) Birinci, ikinci, ve üçüncüfiün dereceleri ve
1 _ 13/XII/1942
2000 metre
mensup oldukları okulun adı,
2 _ 27/XII/T942
Atatürk koşusu
// Takım tasnifinde derece alan okulların adı,
3000 metre
3 — 17/1/1943
g ) Müsabakayı en fazla koşucu ile bitirmeğe
Bölge birinciliği
4 — 14/11/1943
muvaffak olan okulun adı,
20000 bayrak koşusu
5 —- 21/111/1943
h ) Müsabakanm cereyanına dair mütalâalar.
Bayrak koşusu İstanbul’da 20 kişilik takma
9 — Okul spor yurtlan teessüs etmiş bulunan
larla 10 kilometre üzerinde, iki kümede yapılacak
bölge sanat okullan, ticaret liseleri, öğretmen okulve sonunda iki kümenin galibi karşılaştırılarak böl
lariyle liselerin ikinci devrelerinin bu müsabaka
ge birincisi tâyin olacaktır.
larda muvaffakiyetli neticeler almaları için ciddî
5
— Bu müsabakalardan birinci ve üçüncüde
çalışmalarına şimdiden başlamalarını dilerim.
takım tasnifi yapraajTp ancak ferdî tasnif yapdaMaarif Vekili
taktır.
Takım tasnifi bölge birinciliği olan dör
düncü koşuda yapdacaktır.
Bu birincilik müsabaV. A.
H aşan- Â liY ü c e l

BU D ERG İD EK Î KAN UN LAR, KARARLAR VE

.MAAİF v e k il l iğ i
Beden Terbiyesi ve İzcilik
Müdürlüğü
Sayı: 2071-2^737

9

İV42

X I / 1 9 4 1

ÖZET;

Okul spor yur'Urının yeni dersytli ça
lışmaları h.

1 — Liseler, tic'aret liseleri, öğretmen »kuilariyle bölge sanat okullarının spor çalışmalarova
ve müsabakalarına 7 sayılı Tebliğler Dergisi'ntie
çıkan talimat dairesinde başlanacaktır.
2 — Gerek futbol gerekse kız ve erkeklen«
voleybol müsabakaları için Uk heyetleri seçilecek
ve kur’ayla fikstürler tanzim edilip derhal ilân
edilecektir.
3 — Lik heyetlerinin listesiyle fikstürler,
ilân edildikleri tarihte
Vekilliğimize
gönderile
çektir.
4 — Evvelce ilân edilen fikstürde her hangi
bir sebeple yapılacak değişmelerde! \’^ekillik. w
manında haberdar edilecektir.
5 — Müsabakaların her yıl olduğundan Uaha
büyük bir disiplin ve anlayış ha^asI içersinde talebe
vekanna yaraşır bir şekilde yapılması gaye edinDlecektir.
Bunun için her türlü
tedbirleri almak
maarif müdürlerinin ve okul müdürleriyle beden
terbiyesi öğretmenlerinin ödevidir.
6 ^ Müsabakalara
iştirak edecek talebeye
birer lisans verilecek ve takım
kaptanları bu li
sansları, her müsabakadan önce o müsabakait ida
re edecek olan hakeme göstereceklerdir.
Lisajısı tamam olmıyan takımlar müsabakaya
alınmıyacaklar ve hükmen mağlûp sayılacaklardır
Okul idareleri talebeye lisans verirken: on
ların yalnız spor sahasındaki başarılarını değil; bü
tün okul hayatında gösterdikleri çalışkanlığı, dü
rüstlüğü ve ödevseverliği birinci derecede göz
önünde bulunduracaklardır.
7 — Her müsabakadan sonra lik heyetlerince
tanzim edilecek müsabaka raporu bir hafta içinde
Vekilliğimize gönderilecrirtir.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili

K.

A.

H aşan

- Â li

Yücel

TAM İM LERLE D İĞ ER YA ZILA R TA RA LIM IZD A N O KUN M UŞTUR.
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T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NEŞRİYAT

h er

h a fta

» a ZARTESI

GÜNLERİ

İ.İR. a O l U

MAKAM VE MÜES-

ÇIKARI-

tKSELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK'ABONESİ 40 KURUŞTUl
ABONE TUTARI MALSANT>IKUlRINDAN BÎRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
GÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELÎDll

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İ L T :

1 6

5

KARARLAR:
Talim ve Terbiye H e y e ti K ararı

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 82/10106

İstanbul Üniversi
tesi Edebİyal Fakül
tesi Doktora Tali
matnamesinin 3 ün
cü maddesi h.

1 9 4 2

3/A 7

1942

ÖZET :
Benzin müsaadele
rinin 9TX 1941 ta-'"
rihinden I-K-1942
tarihine [kadar ip
tal edildiği h.

937

ÖZET:

Karar sayısı: 342
Karar tarihi ı 14-XI-1942

İ K İ N C Î T E Ş R I N

Istâhiâkin tanziimi ve teşkilâtlandırılması it
lerine dair Ticaret Vekâleti’ndeo alman 2 7 / X / 1 9 4 2

1936 bosımlı «İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Doktora Talimatnamesi» oîn^ fakülteye ya
bancı dille ya2ilmı§ tez de verilebileceği fikrini uyan
dıran üçüncü maddesinin aşağıki şekle göre değiş*
tirilmesî hususunun Vekillik iMakamıoa arzı karar
laştı.
Madde 3- — Tez Türkçe yazdır. Bunun yazı
makinesiyle hazırlanmış üç nüshasının, ayrıca iki üç
sahifelik bir hulâsa ile birlikte Doktora imtihanına
ginne dilekçesine bağlı olarak fakülteye verilmesi
gerektir. Te 2Ûn mühim yabana dillerden her hangi
Hirine vapılımş tam bir tercümesi de istenebilir.
Muvafıklı
14-XI-1942
H o s a n - Â li Y ü c e l

tarih ve 6/9498 sayılı 6 numaraİT

sirkülerin bir

örneği yukarıya çıkardmıştıt.
Gereğince iş yapılmasmın ilgililere tebliğini

Maarif Vekili
Ö.

H a sa n -Â li

T. C.
SIHHAT VE İÇTİMAİ
MUAVENET VEKÂLETİ
Hıfzıssıhha İşleri Daires?
Reisliği

Yücel

10/XI/1942
ÖZET:
Çiçek aşıst h.

Umumi;
275
Hususi : 18589

:
2 7 X/Î942

Vilâyetlerinde zuhur ve şiddetli mücadele tedbirleri
ne rağmen devam eden çiçek hastalığının içinde bulunduğmuz zaman icabı göz öcüne alınması lâzım

Teşkilâtlandırma UmunMüdürlüğü

gelen birtakım âmiller tesiriyle memleket dâhi
line yayılması ihtimalinin önüne geçmek üzere, bü
tün okullar talebesiyle topluluklarda bulunan şahıslarm aşılanması lüzumlu görülmüş ve bu husus
ta alâkadarlara tebligat yapılmıştır.

Sayf ■ b Ç498

Maarif Vekilliğine

Yüksek Vekâletleri merkez ve taşra teşkilâ
Memleketimize hariçten akanaku ve makine
'ağj ithalâtında raslanan zorluklar tamamiyle ber
taraf edilmemiş ve eldeki stoiklar da çok azalmış
bulunduğundan mevcutların istihlâkinde âzami ta
sarrufa riayet olunmaktadır.
’
Bu itibarla 9/IX/l942 tarihinden

l/X/1942

tarihine kadar verilmiş bulunan tahdit harici ben
zin müsaadeleri iptal edilmiştir
Ona göre muamele ifasını rua ederim.
Ticaret Vekili
D r. B e h ç e t Vz

tı memur ve müstahdemlerinden son altı ay zar
fında

muvaffakiyetle

çiçeğe karşı

aşılanmamış

olanların da kontrollü surette aşılanması için sıh
hat

teşkilâtımız

memurları

\oikuunda her türlü

tarafından müracaat

kolaylıkların gösterilmesi ve

bütün memur ve müstahdemlerin aşılanmalannm
temin edilmesi için ilgililere

ÖZET !
Çiçek aşısı b

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nden alı
nan 10/XI/1942 tarih ve 275/18589 saydı tamimin
bir örneği yukarıya çtkanlmıtştır.
.
Gereğinin yerine getirilmesİDİ
önanle rica
ederim.
Maarif Vekili

A. Ö.

Haşan-Âli Yücel

İLK ÖĞRETİM UMUM
' MÜDÜLÜĞÜ

17/XI/194 2
ÖZET:
'

Maarif Müdürlüklefince verilecek yıl
lık raporlar h.
Maarif Müdürleri Talimatoamesinm 39 uncu
maddesi gereğince maarif müdürlüklerince hazırla
oarak bir nüshası VdtiUiğimize ve bir nüshası da
bağlı bulundukları valiliklere verilmekte olan yıllık
raporların bir kopyasmm da bağlı bulunduklan Usmi“
mi Müfettişliklere gönderilmesi uygun görülmüştür
Gereğinin buna göre yapdmasmı rica ederim,
O 'T Û

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

TÂYİNLER;

Suriye’den bulaşarak Mardin, Siirt ve Urfa

T. C
TİCARET VEKÂLETİ

1 9 8

16/XI/J942

938

H . T.

Maarif Vekâletine
t a m im l e r

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 82/10037

Sayı : 14520

rica ederim.

A.

S A Y I :

icabeden emirlerin

verilmesine müsaadelerini saygılarımla rica ederim.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekili
O t , H . A lata^

İstanbul Erenköy Kız Lisesi Eelsefe Öğretmeni
İffet Cin Çumhuriyet Kız Lisesi Felsefe Öğretmenli
ğine ve Müdürlüğüne, Bursa Necatibey’ Kız Enstitüsü
Moda Öğretmeni Sabahat Ocaklı Mersin Akşam Kız
Sanat Okulu Moda Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne
tâyin edilmişlerdir.
*

İLÂNLAR;
Vekilliğimizce neşredilen İlk Öğretim gaze
îipjgirFi'r» dağıtma îışinde abKjnelerle Neşriyat Mü
dürlüğü arasmda lüzumsuz muhaberelere sebebolan
aşağıdaki hususlara ilgililerin dikkaderi rica olunur
j — İlk Öğretim gazetesinin üçüncü yıl ikin
ci altı aylığı 101 inci sa>uyla haşlamışnr. Bu altı
aylık abone 120 nci sayı ile sona erecektir.
2 — Dördüncü ntI birinci altı aylık abone
121 inci sayı ile başlnacak ve l40 inci sayıda sona
erecektir.
Bu vaziyete göre
dördüncü yıl birinci altı
aylığa abone kaydolunup paralarını 3803 numaralı
cari hesaba
göndermiş bulunanların
adreslerine
halen gazete gönderilmemekte olmasından şikâyet
etmeleri doğru değildir.
Bu abonelere, gazeteleri
121 ina sayıdan itibaren gönderilecektir.
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ŞİMDİYE

KADAR

KLÂSİKLER

YAYINLANAN

LÂ T İN C E KLÂ SİKLER

FRANSIZ K LÂ SİKLER İ
Molière
Stendhal

:
:

Honoré de Balzac
Molière

:

Stendhal
Beaumarchais

:

Alfred de Musset :
Alfred de Musset :
Honoré de Balzac :
Marcel Proust

:

Perrault

:

Descartes

Adam cıl. Çeviren: Ali Süha Delilbaşı. Fiyatı 60 kuruş.
K ırın ızı ve S iy ah . I inci cilt. Çeviren : Nurullah Ataç.
Fiyatı lOO” kuruş
Vadideki Zam bak. Çeviren: Nahid Sırrı Örik. Fiyatı
135 kuruş.
K a d ın la r m ek teb i. Çevirenler: Sabahattin Eyuboğlu
ve Bedrettin Tuncel. Fiyatı 60 kuruş.
K ırm ız ı ve Siyah II nci cilt Çeviren: Nurullah Ataç.
Fiyatı 160 kuruş.
F igaronu n Düğünü. Çeviren: Reşat Nuri Darago
Fiyatı 150 kuruş^
Şam dancı. Çevirenler : Sabahattin Eyuboğlu ve Bedret
tin Tuncel. Fiyatı 75 kuruş,
M arianne’ın K alb i. Çevirenler: Sabahattin Eyuboğlu ve
Bedrettin Tuncel. Fiyatı 60 kuruş.
Köy H ekim i. Çeviren : Nasuhi Baydar. Fiyatı 160 kuruş*
Geçm iş Zam an P eşinde. Çeviren : Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Fiyatı 180 kuruş
Geçm iş G ünlerin M asalları. Çeviren: Vildan Âşır.
Fiyatı 85 kuruş.
M etafizik D üşünceler.
Fiyatı 110 kuruş.

:

Çeviren:

Mehmet

Karasan.

FRANSIZ E D E B İY A T I S E R ÎS İ
Edmond Rostand :

Cyrano de B erg erac. Manzum olarak çeviren: Sabri
Esat Siyavuşgil. Fiyatı 165 kuruş

D eliliğe
kuruş.

Erasmus

ISKAN D İN AV K LÂ SİK LE R İ
Ibsen

.Vora. Çeviren: Cevad Meraduh Altar. Fiyatı 125 kuruş.

Mevlàna

Mesnevi. Çeviren: Veled İzbudak. (Abdülbaki Oölpınarlı'mn şerhleriyle) Fiyatı 235 kuruş.

ŞARK - İSLÂM K LÂ SİK LE R İ

YUNAN K LÂ SİKLER İ
K ral Gidi pus. Çeviren : Bedrettin Tuncel. Fiyatı 4ü
kuruş.
•
Philoktete^. Çeviren : Nurullah .\taç.Fiyatı 40 kuruş.
T r a k h i s k a d ın la n . Çeviren : Şaziye Berin Kurt. Fiyat:
35 kumş.
E lek ira . Çeviren : .\zra Erhai. Fiyatı 40 kuruş.
A ntigone. Çeviren : S. Ali. Fiyatı 35 kuruş.
Aias. Çeviren; Suat Sinanoğlu. Fiyatı 40 kuruş.
Oidipus K o lo n o s’ ta. Çeviren • Nurullah Ataç. Fiyatı
50 kuruş.
E u thyp h ron . Çeviren: Pertev Bora tav. Fiyatı 30
kuruş.
S o k r a t e s ’in M ü d a fa a sı.
Çeviren:
Niyazi Berkes.
Fiyatı 40 kuruş
K rito n . Çeviren : Zafer TaşlıklıoğIn Fiyatı 30 kuruş,
lo n . Çeviren: İhsan Bozkurt. Fiyatı 25 kuruş.
M enon. Çeviren: Adnan Cemgil. Fiyatı 40 kuruş.
A lkibiades 1. Çeviren; İrfan Şahinbaş. Fiyatı 45
kuruş.
■
L ak hes. Çeviren: Nurettin Şazi Kösemihal. Fiyatı 30
kuruş.
Lysis. Çeviren: Sabahattin Eyuboğlu. Fiyatı 35 kuruş.
Devlet I. Fiyatı 50 kuruş.
Devlet I I . Fiyatı 50 kuruş. Bu iki eser Ankara Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Rohde’nin
nezareti altında Fakülte Klâsik Filoloji Enstitüsü dok
tora talebeleri tarafından dilimize çevrilmiştir.
K ritia s. Çevirenler: Lûtfi Ky ve Erol Güney. Fiyab
25 kuruş.
D üşünceler vc Soh b etler. Çeviren; Burhan Toprak.
Fiyatı 85 kuruş.

Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun

ALMA'Fİ K LÂ SİK LER İ
Goethe

:

Goethe ;
Leasing

:

Fau st. I inci cilt. Çeviren; Recai Bilgin. Fiyatı 90
kuruş.
•
W ilhelm M eister. Çevirenler: Cemal Köprülü ve Dr.
Şükrü Atala. Fiyatı 300 kuruş.
M inna von B a m h c lm . Çeviren: Sabahattin Ali. Fiyatı
60 kuruş.

Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun '

İN G İLİZ K LÂ SİK LER İ
Shakespeare

:

Ju liu s C aesar. Çeviren : Nurettin Sevin. Fiyatı 120 kuruş.
L Â T İN K LÂ SİK LE R İ

Eflâtun
Epictetos

^ G allia Savaşı. Çeviren: Hamit Dereli. Fiyatı 150 kuruş.

Julius Caesar

M ethiye. Çeviren: Nusret Hızır. Fiyatı 50

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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Maarif Matbaası — Ankara

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

CÎLT: 5

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
2 3

TAMİMLER:
TALİM VE t e r b i y e
DAİRESİ
S a y ı; 2-1660/19

940

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELÎDH

1 9 / X I / 1 9 4 2

Ö Z ET;
On üçüncü tasarruf
ve yerlimallar haf
tası h.

1. — On Üçüncü Tasarruf ve Yerlimallar Haf
tası 12/X1I/1942 cumartesi günü Başvekil’in Ankara
Halkevi’nde söyliyeceği bir nutuk ile başlıyacaktır.
2. — İlk, orta okullarla her türlü meslekî okul
larda, liselerde ve yüksek okullarda bu münasebetle
aşağıdaki program ve esaslar dahilinde şenlikler ve
törenler yapılacaktır.
3. — Haftanın başladığı günün sabahı ilk ders
lerde Tasarruf ve Yerlimah
Haftası’nm başladığı,
bımun mâna ve önemi ile her talebeye düşen ödevler,
öğretmenleri tarafından talebeye anlatılacaktır.
4. — Bu yıl üzerinde durulacak noktalar şun
lardır ;
a) Karşılaştığımız zorlukların ve sıkıntıların başlıca
sebebi mal kıtlığıdır. İstiklâlimizin korunması için
harb müddetince silâh altında tutmaya mecbur ol
duğumuz ordumuz, büyük bir müstehlik kuvvet
tir, Onu beslemeye, giydirip kuşatmaya, cihazlandırmaya mecburuz.
Çünkü içinde yaşadığımız
ve değeri hiçbir şeyle ölçülemiyecek kadar büyük
olan barışı onun silâh elde sınırlarımızı beklemesi
ne borçluyuz.
O halde yapılacak işlerin başında
her alanda istihsali çoğaltmak gelir. Mal kıtlığının
önüne ancak malı bollandırmakla geçilir. Onun için
istihsal sahasında çalışan bütün vatandaşlara her
zamandan daha çok mal yetiştirmeleri lüzumu her
fırsattan faydalanarak anlatılmaldır.
b) Fiyat yükselmelerinin bir sebebi mal kıtlığı ise
diğer sebebi de mala hücumdur.
İhtiyaçlarımızı
kısmak, daraltmak, mecburiyetindeyiz. Mal birik
tirenler, normal zamanlardaki gibi yaşamak istiyenler
bindikleri dalı kesiyorlar, demektir.
Zaten kıt
olan malın üstüne birden hücum edilirse fiyatlar
hiçbir zaman inmez.
Onun için istihsali daralt
mak, zamanımızın, bize emrettiği mecburiyetlerin
başında gelir. İhtiyaçtan kısmak, hiç şüphesiz ki,
bir mahrumiyettir.
Daima başka milletlerin kat
lanmak zorunda kaldıkları fedakârlıkları düşüne
lim.
c) Fiyat yükselişi neticesinde ellerine fazla para ge
çen vatandaşlar bu fazla kazançlannı memleketimiz
de kıt olan mallara yatırmak hevesinden vazgeçme
lidir. Her sarf olunan para, piyasadan eksilen bir
miktar maldır.
Paranın değeri, piyasada maldan
‘ ziyade para olduğu zamanlarda düşer. Onun’ için
paranın değerini bilenler onu piyasaya çıkarmaya
değil, piyasadan çekmeye bakmalıdır.
Fiyat yük
selişlerinden
gelirleı-i artan vatandaşlar, bu fazla
paralarını
bankalara yatırmalıdırlar, ya tasarrufbonoları. Devlet Tahvilleri almalıdırlar. Yahut da
istihsali artıracak zirai ve sınai işlere yatırmalı
dırlar.

Bazı bölgelerde ziraatle uğraşan halkın israfa, hat

İK İN C İT E S R ÎN 1 9 4 2

S A lıI; 1 9 9

tâ sefahata başladıkları görülüyor.
Bunun sonu
Onım için her zamankinden fazla mal yetiştir.
şahsi ve içtimai felâkettir.
Bunu iyice anlamak
Bugünün en büyük israfı, ekilmemiş topraktır.
lâzımdır.
Akıllı ve ilersini gören köylüler, fazla
Topraklannın her karışım ek.
kazançlarını, istihsallerini artırmaya, evlerini, ahır
Mala hücum malı çoğaltmaz. Mal, ancak fazla istih
larını, ağıllarını, istihsal vasıtalarını düzeltmeye
salle artar.
sarf etmeli ve kara günler için bir yana bir şey
Mala hücum malın fiyatını yükseltir. Yükselen fiyat,
saklamalıdırlar.
paranın kıymetini düşürür.
e) Elinde fazla parası olanlar hayır işlerini de ihmal
Bindiğin dalı kesmek istemiyorsan, maldan kaç, ban
etmemelidir.
Bu sıkıntılı günlerde yoksulluğa
kaya koş.
düşen vatandaşlarımızı düşünmek ve onlara yardım
Bugün bütün milletler, ihtiyaçlarından daha az sarf
etmek başlıca insanlık ve millet vazifelerimizdenediyorlar.
Sen de, ihtiyaçlarından kısacaksın.
dir.
Pekmez de şekerin yerini tutar.
5. — Kâğıt ve karton darlığı yüzünden ilişik
Parasının kıymetini bilen, parasını harcamaz, saklar.
vecizelerden ancak birkaç tanesi seçilecek ve bunlar
güzel yaziyle, yazdırılarak sınıflara astırılacakar. Ge
ri kalanları üzerinde Türkçe, Y un Bilgisi, Sosyolo
S A T IŞ A Ç IK A R IL A N Y E N İ O K U L
ji, İktisat dersi saatlerinde vaktin müsaadesi nispetin
K İT A P L A R I
de konuşma veya yazılı vazifeler yaptırılacaktır.
Kız Teknik Öğretim Okulları için
6. — Bu hafta içinde talebeye ve velilere mah
Biçki Dersleri cilt 2 { L â l e E m z e n )
sus müsamereler verilecek, bu müsamerelerde yukar
da verilen esaslardan mülhem olarak konuşmalar ya
Fiyatı 3 0 0 kuruş
pılacaktır.
.
Orta Okulların ikinci sınıfları için
7. — Vakti hali iyi olup da tasarruf kumbarası
olmııan talebe kumbara almaya teşvik edilecektir.
Fizik alıştırma kitabı I ( H a y r i D e n e r )
8.
^— Henüz kooperatifi bulunmıyan okullarda
Fiyatı 3 5 kuruş
«Okul Kooperatifçiliği ve Tasarruf Terbiyesi» adlı eserde
gösterilen ve Vekilhğin buna ait emirlerine uyan şekil
Orta okulların birinci sınıfları için
de kooperatifler kurulacaktır.
Matematik alıştırma kitabı I
9. — Bu hafta içinde ilk okulların öğretim mih
İb ra h im Ö z to p çu - M u sta fa G ü ltek in
verim artırma ve biriktirme teşkil edecektir. Bu mü
nasebetle radyo ve matbuat yaymları içinde tasar
Fiyatı 7 0 kuruş
ruf haftasını ve millî serc'etin durumunu ilgilendiren
sair neşriyattan talebe faydalandırılacak ve öğretmenLise son sınıflarına mahsus Türkiye
kr tarafından verilen konular üzerinde konuşmalar
Coğrafyası { B e s İ 7 7 i D a r k o t )
ve yazılı vazifeler yaptırılacaktır.
Ulusal Ekonomi ve Artırma Haftası'nın bu esas
F a s ik ll: 2 {K ita b ın ta m a m ı)
lara göre tertip ve idaresini dilerim.

Fiyatı 6 5 kuruş

Maarif Vekili
K.

) .

H a s a n -Â li Y ü c t i

Nekadar ekersen yüzün de c kadar güler.
Çok mahsul, çok para, çok çocuk.
Her makine, her tezgâh arkasında çalışan, iktisat cep
hesinin Mehmetçiğidir.
İsraf her zaman bir cürümdür. Bugün bir hıyanettir.
Mal stoklarımızdan lüzumsuz hiçbir şey harcama.
İsraf bozgunculuktur.
Eline geçen her şeyin kıymetini bil.
Birikmiş paralarını elinde tutma. Bankalara yatır ki,
işlesin. Ve işlerimiz genişlesin.
Tasarrufa alış: rahat edersin.
Erken yat, erken kalk. Hem sağlığından, hem kesen
den kazanırsın.
•.
^
•
iyi bakım eşyanın ömrünü artırır.
Lüks yok, israf yok, tasarruf var.
Küçük dikkatlerden büyük tasarruflar doğar.
Tutumlu ol: bahtiyar olursun.
Yürü. Paradan ve sağlığından kazanırsın.
Bütçesiz aile = pusulasız gemi.
Hem işten, hem dişten artar.
Tasarruf terbiyedir: küçükken başlar.
Mal azlığına karşı çok mal ile karşı konabilir.

Liselerin üçüncü sınıflarında oku
tulmakta olan Yeni ve Yakın
Çağlar Tarihinde aşağıdaki
tarihler düzeltilecektir [1]
Sahife
38
51
100
" 112
117
138
138
142
144
155
197
208

Satır

Yanlış

Doğru

1337
1353
27
1561
1541
42
1648
1649
19
>34 24 Haziran 1725 23 Haziran T
1791
1790
41
1792-1794
1795-179P
11
1799
1794
14
1778
1878
<
1806
1807
40
1875
1876
25
1939
1938
13
1931
1831
13

[ l ] Bu liste Tebliğler Dergisinin 194 üncü
sayısında neşredilmişti. Tertip yanlışları görül
düğünden Derginin bu sayısında listenin yeniden
basılması lüzumlu görülmüştür. Düzeltmeler bu yeni
şekle göre baştan aşağ ya gö/den geçirilecektir
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HABERLER:

İftih a r k ita b ın a ü st ü ste ü ç y ıl g ire n ta le b e y e
m ü k â fa tla rı tö r e n le v erild i
iftihar kitabHia üsüste üç yıl girmek suretiyle
hüyük başarı igösteren loleheye Maarif V ekilim iz

lardan birmde m ikâfat karanan iki talebenin resim

tarahodatı

birinde Burdur Valisi m ikâfat kazanan talebe ile

armağan edileo

Atatürk'ün Nutuklan

memleketin her tarafmdakî okullarda ilgililere töoenle verikniştk.
Birçok okullarımızda mükâfat
alan talebenin ve velilerkisn, memleket ilerigelenlerinin ve butun öğretmenlerin ve talebenin huzuriyle
yapılan törenler muhitte heyecanlı ve güzel tezahijrlere vesile olmuştur.
Neşrettiğimiz üd resim
Bartın ve Burdur
»rta okullarında yapılan merasime aittir. Bu okul-

leri okulun bir salontma asılmıştır.

birarada görülüyor.

Resimlerden

Bazı okullarda, yapılan töre-

İLÂN ;
1938 yıhnda Rize vilâyeti Pazar kazası Moiiav e js öğretmeni olup, halihazırda

nerede

olduğıf

oe İstanbul ve Ankara’daki yüksek okullara veya

malûm bulunmıyan Rıza Tolongûç ün 1938 yılından

diğer vilâyetlerdeki liselere geçen ilgili talebe hu

kalma (15; lira (83) kuruş mesken bedeli alacağı 1942

susi surette davet edilmiş, bu münasebetle çay zi

bütçesine konulmuştur.

yafetleri verilmiş, m ikâfatm mânevi değerini belir

Pazar ka 2asından bir kimseyi bu hususa dair bir

ten güzel nutuklar söylenmiş,

istida ile bitlikte mutemet tâyin etmesi adı geçen
öğretmene bildirilir.

anıtlara çelenkler

konulmuştur.

Bu parayı aldırmak üzere

BU D E R G İD EK İ K A N U N LA R, KA RA RLA R V E TA M İM LERLE D İĞ E R YA ZILA R TA R A FIM IZD A N O K UN M UŞTUR.
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\iNlCARA — MAARİF MATBA.\SI

V £ tlm G l
JiC D C llO C C N C E
fA Z A lT ESÎ
U l.

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
CKARi-

İLGİLİ MAK,\M VB IviÜES-

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

tRŞFl ERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

CİLT: 5

TEBLİĞLER DERGİSİ
3 0

KARARLAR:

İ K İ N C İ T E S R I N

T. C

S A Y I :

ÖZET:

ÖZET :
Eski Ulûmu Aliyeyi
Ticariye Mektebi ta
lebesinin
Yüksek
Ticaret ve İktisat
okulu
mezuniyet
imtahalarına kabulü

h.
1933— 34 vc daha evvelki ders yıllarınm sonun
da Ulûmu Âiiyei Ticariye Mektebi mezımiyet imti
hanlarına girmek hakkını elde edip de her hangi bir
sebep yüzünden bu imtihanlara hiç girmiyenlerle yal
nız kısmen girnaiş bulunanların 1943— 44 ders yrlmı
kapıyan eylül devresinin sonuna kadar bitirmek şartiyle 1340 Talimatnamesi esaslarına göre imtihanları
na devam edebilmeleri hususımun, Ticaret Öğretim
Müdürlüğü’nün teklifi üzerine. Vekillik Yüksek Ma
kamına arzı kararlasn.

Muvatıktıı
24-XI-1942
Maarif Vekili
H a sa n -Â lt

Y ücel

Maarif Vekilliğine
istihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandırılması işleririne dair 26/VIII/1942 tarihli ve 1 sayılı sirkülerin
ikinci maddesi mucibince şimdiye kadar ithalâtçılar
tarafından hariçten getirtilecek manifanıra eşyasiyle
demir, çelik ve sac levhalarla her nevi tellerin yansı
sahipleri tarafından serbest piyasaya arz olunmakta ve
diğer yansı da birlikler tarafından ihtiyaç sahiplerine
tahsis olunmakta idi.
Görülen lüzum üzerine badema ithalâtçısmın
perakende satış teşkilâtı mevcut olup olmadığına ba
kılmaksızın bu maddelerin tamamının sahipleri tara
fından serbest piyasaya arzı muvafık görülmüş olduğımdan perakendecilerin ve yan toptancılann badema
mal almak için ithalâtçı birliklerine değil bizzat itha
lât yapan firmalara müracaat etmeleri lâzım gelmek
tedir.
Keyfiyetin alâkadarlara bu yolda duyurulmasını
nca ederim.
Ticaret Vekili
D r.

B ehçet

Uz

t a m im l e r
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 15524

NEŞRİYAT

ÖZET:
Yerlimallardan alı
nacak malzeme h.

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı:

81/10411

942

943

2 3 / X I / 1 9 4 2

ÖZET:
Diplomalara 30 ku
ruşluk pul yapıştırı
lacağı h.

Bölge Sanat ve Yapı Usta Okullariyle Terzilik
Okulu’nda, kız enstitülerinde, akşam sanat okullarmda
gündüzlü olarak okumuş olan talebeye verilecek dip
lomalarla tasdiknamelere ve belgelere Damga Resmi
Kanunu’nun 11 inci maddesinin 48 inci numarası mu
cibince ve 4040/4226 numaralı kanunlarla yapılan
zamlarla birlikte 30 kuruşluk damga pulu yapıştınlacaktır.
Bımdan sonra buna göre muamele yapılmasını
ve pulların diplomaların arkasına yapıştırılarak okul
mühriyle iptalini rica ederim.
'
Maarif Vekili
F.

S.

H a sa n -Â li

Yücel

TÂYİNLER;
İstanbul Selçuk Kız Ensutüsü Nakış Öğretmem
ve Müdür Muavini Semiha Gürbüz Niğde Akşam Kız
Sanat Okulu Nakış Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne,
İstanbul Vefa Lisesi Felsefe Öğremıeni Yunus Kâzım
Köni Vekilliğimiz Talim ve Terbiye Âzalığına, Mamsa
İsmet İnönü Kız Enstitüsü Nakış Öğretmeni ve Müdür
Muavini Şerife Sander Akhisar Akşam Kız Sanat
Okulu Nakış Öğretmenliğine .ve Müdürlüğüne, Pre-,
vantorj^um ve Sanatoryum Dahiliye Mütehassısı Zeki
Köseoğlu aynı müessese Müdürlüğüne tâyin edilmiş
lerdir.

R üştü

Ü zel

2 4 / X I / 1 9 4 2

ÖZET :

TAKDİRNAME ALANLAR

İstihlâkin tanzimi ve
teşkilâtlandırılması
işlerine dair Ticaret
Vekâletinden alınan
tamim h.

Tebliğler Dergisi’nin 189 uncu sayısında çıkan
899 sıra savılı tamime ektir:
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandırılması işlerine
dair Ticaret Vekâleti’nden alınan 2/X/1942 tarihli ve
6/8437 sayılı tamimin bir örneği yukanya çıkarılmış
tır.
Gereğince iş yapılmasını rica ederim.

Maarif Vekili a
B.

Sayı : 16227

2 0 0

1 3 -\/ I 9 4 2

,
birden fazla k^z teknik öğretim okulu bulunan
vilâyetlerde temrin için Yerlimallardan alınacak mal
zeme ihtiyacının maarif müdürlüğünce tasdik ve. tevsik
edildikten sonra alınması ve bir okul bulıman yerde
maarif müdürlüğünün tasdikına lüzum kalmaksızın
okul müdürlüğünce gösterilecek ihtiyaca göre malzeme
verilebileceği Sümerbank Umum Müdürlüğü’nden
23/X/1942 tarih ve 48572 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
l6~ ve 191 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlan
mış olan 810 ve 915 sıra numaralı tamimler hüküm
leri dairesinde Yerlimallar Pazarlarından temin için
malzeme ahnırken ona göre muamele yapılmasını
m a ederim.

N.

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

İstihlâkin tanzimi ve
tekilâtlandınlması
işlerine dair 2 nu
maralı sirküler h.

Teşkilâtlandırma Umum
Müdürlüğü
Sayı : 2/6-843¡

Karar sayısı : 344
Karar tarih î; 24-XI-1Q42

1 9 4 2

2 / X / 1 9 4 2

TİCARET VEKÂLETİ

Talim ve T erbiye H ey e ti K a ra rı

941

YILLIK a b o n e s i 40 KURUŞTU»
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK xMAKBUZ MAA
RÍF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
TÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLÎ.ÎELIDI1

Maarif Vekili
A.

O.

H asan-Â li

Yücel

İzmir Vilâyeti Köy Kadınlan Gezici Kursu Öğ
retmeni Mesture Yumlu Bölcek Köyü kursundaki
vazifesinde üstün başarı gösterdiği anlaşıldığından
takdirname ile taltif edilmiştir.

DÜZELTME

3 / X I/ 1 9 4 2 tarih ve 199 sa
Tebliğler
Dergisinde
neşredilmiş olan
9 4 0 sıra numaralı tamimin b fıkrasının
7
nci satırındaki «Onun için^ istihsali»
kelimeleri «Onun için istihlâki» şeklinde
düzeltilecektir.
2

30 lk i n c i l e § r i n 1 9 4 2

' l a a r i f Vekilliği T e b liğ le r Dergisi

S a f fa : (»6

ŞİMDİYE

KADAR

KLÂSİKLER

YAYINLANAN

LÂ TİN C E

FRANSIZ KLÂ SİKLERİ
Adamcıl. Çeviren: Ali Süha Delilbaşı. Fiyatı 60 kuruş.

Molière
Stendhal

:

Honoré de Balzac
Molière

:

Stendhal
Beaumarchais

;

Alfred de Musset :
Alfred de Musset :
Honoré de Balzac :
Marcel Proust

:

Perrault

:

Descartes

:

Şam dancı. Çevirenler : Sabahattin Eyuboğlu ve Bedret
tin Tuncel. Fiyatı 75 kuruş.
M arianne’ın K alb i. Çevirenler: Sabahattin Eyuboğlu ve
Bedrettin Tuncel. Fiyatı 60 kuruş.
Köy H ekim i. Çeviren : Nasuhi Baydar. Fiyatı 160 kuruş
Geçmiş Zaman Peşinde. Çeviren : Yakup Kadri Karaosraanoğlu. Fiyatı 180 kuruş
Geçm iş G ünlerin M asalları. Çeviren: Vildan Âşır.
Fiyatı 85 kuruş.
M etafizik D üşünceler.
Fiyatı 110 kuruş.

Çeviren:

Mehmet

Karasan.

FRANSIZ E D E B İY A T I S E R İSİ
Cyrano de B erg erac. Manzum olarak çeviren: Sabri
Esat Siyavuşgil. Fiyatı 165 kuruş

Edmond Rostand :

Deliliğe Methiye. Çeviren: Nusret Hızır. Fiyatı 50
kuruş.

Erasmus

Kırmızı ve Sıvalı. I inci cilt. Çeviren : Nurullah Ataç.
Fiyatı 100 kuruş
Vadideki Zam bak. Çeviren : Nahid Sırrı Örik. Fiyatı
135 kuruş.
K adınlar m ektebi. Çevirenler; Sabahattin Eyuboğlu
ve Bedrettin Tuncel. Fiyatı 60 kuruş.
K ırm ızı ve Siyah II nci cilt Çeviren: Nurullah AtaçFiyatı 160 kuruş.
Figarom ın Düğünü. Çeviren: Reşat Nuri Darago
Fiyatı 150 kuruş.

İSKANDİNAV KLÂ SİKLER İ
ıNora. Çeviren: Cevad Memduh Altar. Fiyatı 125 kuruş.

Ibsen

ŞARK - İSLÂM KLÂ SİKLER İ
Mesnevi. Çeviren: Veled İzbudak. (Abdülbaki Gölpınarlı'nın şerhleriyle) Fiyatı 235 kuruş.

Mevi âna

YUNAN K LÂ SİKLER İ
K ral O idipiıs, Çeviren : Bedrettin Tuncel. Fiyatı 40
kuruş.
'
P hiloktetes. Çeviren : .Nurullah Ataç.Fiyatı 40 kuruş.
T rak h is kad ın ları. Çeviren : Şaziye Berin Kurt. Fiyatı
35 kumş.
E lek tra. Çeviren : Azra Erhat. Fiyatı 40 kuruş.
A ntigone. Çeviren ; S. .Ali. Fiyatı 35 kuruş.
Aias. Çeviren ; Suat Sinanoğlu. Fiyatı 40 kuruş.
Oidipus K olonos*ta. Çeviren • Nurullah Ataç. Fiyatı
50 kuruş.
E u thyphron. ^Çeviren : Pertev Boratav.
Fiyatı 30
kuruş.
S o k ra tes’in M üdafaası. Çeviren: Niyazi Berkes.
Fiyatı 40 kuruş
K rito n . Çeviren : Zafer Taşlıklıoğlu Fiyatı 30 kuruş,
lo n . Çeviren : İhsan Bozkurt. Fiyatı 25 kuruş.
M enon. Çeviren ; Adnan Cemgil. Fiyatı 40 kuruş.
Alkibiades I. Çeviren : İrfan Şahinbaş. Fiyatı 45
kuruş.
Lakhes. Çeviren : Nurettin Şazi Kösemihal. Fiyatı 30
kuruş.
Lysis. Çeviren : Sabahattin Eyuboğlu. Fiyatı 35 kuruş.
Devlet I. Fiyatı 50 kuruş.
Devlet I I . Fiyatı 50 kuruş. Bu iki eser Ankara Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Rohde nin
nezareti altında Fakülte Klâsik Filoloji Enstitüsü dok
tora talebeleri tarafından dilimize çevrilmiştir.
K ritia s. Çevirenler : Lûtfi Ay ve Erol Güney. Fiyatı
25 kuruş.
D üşünceler vc Soh b etler. Çeviren: Burhan Toprak.
Fiyatı 85 kuruş.

Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Sophokles
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun

ALMAN K LÂ SİK LER İ
Goethe

:

Goethe ;
Lessing

:

Fau st. I inci cilt. Çeviren: Recai Bilgin. Fiyatı 90.
kuruş.
W ilhelm M eister. Çevirenler : Cemal Köprülü ve Dr,
Şükrü Atala. Fiyatı 300 kuruş.
M inna von B a m h c lm . Çeviren : Sabahattin Ali. Fiyatı
60 kuruş.

Eflâtun
Eflâtun
Eflâtun

İN G İLİZ K LÂ SİKLER İ
Shakespeare

:

lul iııs Caesar. Çeviren : Nurettin Sevin. Fiyatı 120 kuruş*
LÂ T İN K LÂ SİK LE R İ

Julius Caesar

k l â s ik l e r

Eflâtun
Epictetos

• G allia Savaşı. Çeviren: Hamit Dereli. Fiyatı 150 kuruş.

BU D E R G İD EK İ KAN UN LAR, KARARLAR V E TAM İM LERLE D İĞ ER Y A Z ILA R TA R A FIM IZD A N O KUN M UŞTUR.
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nCARA — UAASİF MATBAASI

ftA AU P

VEKİLLİĞİ

« Ü D C îiC Ğ Ü N C E
İA 2A 1TESÎ
i .a

NEŞiOYAT

HER

GÜNLER]

HAFTA
ÇIKARI*

ÎL G llJ kLAKAM VE MÜES

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

fSJELEJLE PARASIZ GÖNDERİLİR

YILLIK a b o n e s i 40 KURUŞTUR
ABONE TUTARI MALSANDIKUk
RINDAI>3 BÎRİNE YATIRILMALfi
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MC:>ÜR LÜĞÜNE GÖNDERÎLMEUDtl

TEBLİĞLER DERGİSİ
7 BÎRtıNCtKÂNUlN 1942

CiLT: 5

KARARLAR:

TALÎM VE TERBİYE
DAİRESİ

İ / X l l / 1 9 4 2

Say* . 2-1742/21

Talim ve T erbiye H ey e ti K a r a n
Karaı sayısı: 345
Karar tarihi ■ 26-Xİ-W4

945

ÖZET:
İmtihan talimainameşinin 83 üncü
maddesinin tadili h.

bazı iıseierc klâsik koi ilâve edilmiş bulunması
doiayısıyle bu koldan ne suretle Devlet olgunluk imlihaıu verileceğini göstermek üzere imtihan Talimatna
mesinin 83 üncü maddesinin aşağıdaki şekle konması
hususunun V^ekillik Yüksek Makamına arzı kararlaştı.
^ladde 83 — Devlet olgtmiuk imtihanına, han
gi koldan olursa olsun, girenler bir Türkçe kompo
zisyon imtihanına tâbi tutulurlar.
Bundan başka:
J — Edebiyat kolundan girenler:
a) Edebiyattan,
b) Felsefe gurupundan veya tarihten,
c) T a b iig u r u p u n d a n veya matematik
gurupundan;
II — Fen kolundan girenler:
a; Matematik gurupundan,
b) Tabiiye gurupundan veya fizikten,
c) Felsefe gurupundan veya tarihten;
İ l i — Klâsik koldan girenler de;
a) Lâtinceden,
b) Edebiyattan veya tarihten,
c) Tabiiye gurupundan veya matematik
gurupundan imtihan geçirirler.
Muvafıktı!
2t)-Xl-l942
Maarif Vekili

•

SAYI: 201

On üçüncü Tasarruf ve Verlimaiiar Haftası

ÖZET:

içinde ilk ve orta okullarda verilecek müsamereierde.

Birinci kanaat notu
devresinin sona er
mesi dolayısiyle ve
rilecek
dinlenme
tatili h.

Ulusal Ekonomi ve Anırma Kurumu tarafından yazdınlan (Karınca Kararınca) adlı piyesin temsili uygucı
görülmüştür.
Maarif Vekili
K

Y.

H a sa t?-A lî

Yüceİ

Aşağıda adlan yazılı okullarda, birinci kanaat
notu devresinin sona ermesi dolayısiyle verilecek din
lenme tatilinin, bayram tatiliyle birleştirilerek 18 ilkkânun 1942 cuma sabahı başlaması ve 23 ilkkânun
1942 çarşamba akşamı sona ermesi uygun görülmüş
tür :
1 — Liselerle

orta

okullar ve ilk Öğretmen

okuJlan.
2 — Yüksek dereceli olanİarıyie yapı usta okul
ları hariç olmak üzere teknik ve meslekî öğretim okul

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 16243

948

2 3 / X l / 1 9 4 2

ÖZET;
Yeni açılan kız
teknik oku İlan h.

1942— 1943 öğretim yılmda aşağıda adları yazı
lı kız teknik öğretim okuUan aĞlmıştır,
Bilgi edinilmek üzere tamim olımur.
Maarif Vekili

ları.

N . B.

H aşan - A li Y ü cel

Maarif Vekili

K. y .

H a şa n -A li

Yücel

KIZ

EBiSTITÜLERf

Denizli
Maraş
TALİM VE TERBİYE
DAİRESİ
Sayı: 2-1751/22

3 0 / X I / 1 9 4 2

Devlet ortaokul im
tihanı eleme bölümü
h.

946

İsparta
Urfa

ÖZET :

Hasau-Âli Yücel

Tokat
Zonguldak
Balıkesir
Samsun

Devlet onaokul imtihanının eleme bölümü, 1943

TAMİMiLER:

devrelerinde Türkçe, Matematik ve Tabiat Bilgisi im

M Ü L H A K AKŞAiVİ KIZ S A N A T O KU LLA R]

tihanlarından mürekkep olacaktır.
NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı;

81/10947

3/ X I I / 19 42

Maarif Vekili

ÖZET;

K.

Y

H a sa n -Â li

Yücel

Çiçek aşısı h.

- 944
TALİM VE TERBİYE
DAİRESİ
Sayı: 2-1707/20

947

Tokat

H asati-A li

Yücel

2 8 / X 1 / 1 9 4 2

ÖZET

I

Onüçüncû tasarruf,
ve yerliraalı haftası
h.

I
1 — Mersin
2 — Ödemiş
3 — Burdur
4 — Amasya
5 — İzmir Göztepe
6^— Çorum

-1669/19 sayı ve 19/XI/1942 tarihli tamime

Maanî Vekili
ö.

Urfa

MÜSTAKİL AKŞAM KIZ SANAT OKULLAKI

Bütün oku llara ve M aarif te şk ilâ tın a

A.

Maraş

İstanbul Selçuk

O kullarım ızda ve teşkilâtım ızda gerek ta 
lebeye ve gerekse teşkilât m ensuplarına çiçek
aşısı tatbiki hakkında T eb liğ ler Dergisinin 19B
inci sayısında neşredilen 9 3 8 sayılı tam im ge
reğin in yerine getirildiğinin ve aşı tatbiki
kşlerinîn sona erdiğinin acele V ekilliğe b ild iril“
m eşini ö n e m le rica ederim .

-

ektir

7 — Niğde
8 — Akhisar

S u jfat

M aarif Vckiîligi T ebliêler üersisi

68

LAROUSSE MEDICAL ILLUSTRÉ

KÖY KADINLARI GEZİCİ KURSLARI
1

2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

'

Hachette

Adana
Bursa
Kayseri
Kütahya
Bolu
İzmit
Ankara
Denizli
İsparta
Zonguldak
Balıkesir
İstanbul
İzmir
Antakya

Eksiklere gelince, bunlardan da göze çarpan ba
zılarını ayrıca alfabe sırasiyle bir liste halinde ko
yuyoruz.
Bunlardan başka kalmış eksikler de olabilir. Fakat
Kılavuz, bütün kelimeleri kucaklamak dâvasında de
ğildir.
Baş taraftaki kurallar herhangi bir kelimeyi
yazma yolunu göstermeye yeter.

TRAITÉ DE L ’ALLAITEMENT
Dr. B. MARFAN
Hachette
\
ÇOCUK RUHU

Pek az olmakla beraber bu yanlış ve eksiklerden
dolayı okuyanlardan özür dileriz.
*

yazan: İbrahim Alâettin GÔVSA
Cumhuriyet Kitabevi — İstanbul

{Türk D il Kurumu)

AİLEDE ÇOCUK TERBİYESİ

YANLIŞ — DOĞRU LİSTESİ

Yazan: Dr. Halil Fikret KAN AT
Çankaya Kitabevi — Ankara
cn

DOĞUM BİLGİSİ

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

2

3/XI/Î942

ÖZET:

Sayı : 16244

Çocuk bakımına ait
kitaplar h.

949

Kız teknik öğretim okulları öğretmen ve talebe
leriyle bu okulların çocuk bakımı öğretmenleri için
yardımcı kitap olarak okul kütüphanesinde bulundumlması Vekillikçe faydalı ve gerekli görülen kitaplann listesi aşağıdadır.
Bu kitaplardan birer adedi okul kütüphanesi
için satın alınacak ve yukarda bildirildiği gibi öğretmen
ve talebelerin istifadesine konulacaktır.

Türkçeye çeviren: Dr. M. A. Hadi GEDİZ
Alman Hastanesi — İstanbul
TA BİA T BİLG İSİ l
Maarif V ekilliği neıriyaîtndan

'

TEŞRİH VE FİZ İY O LO Jİ — HIFZISSIHHA
Yazanlar: Ahmet Refik ^
— Mehmet Emin .
Kanaat Kitabevi — İstanbul
TEŞRİH VE FİZ İY O LO JÎİ H AYVAN İ
Türkçeye çeviren: Siracettin
Kanaat Kitabevi — İstanbul

•

Çocuk bakımı öğretmenleri, meslekleriyle doğ
rudan doğruya ilgili olan bu kitaplan en ciddî bir
ilgiyle okuyacaklar, gerek ders hazırlıklarında, gerek
meslekî bilgilerinin gelişmesi için yapacakları tetkik,
tetebbuiar arasında bu kitaplardan ve benzeri neşri
yattan istifade edeceklerdir.
'
Bu tamim, ilgili çocuk bakımı öğretmenlerine
imza mukabilinde tebliğ edilecek ve bu eserlerden ne
dereceye kadar istifade teminine çalıştıkları, Vekillik
çe haklarında verilecek hükümlere esas olmak üzere,
derslerinin teftişlerinde, göz önünde bulundurulacak
‘'•e talim sicillerinde belirtilecektir.
Gereğinin önemle takibini ve kitaplann satm
alındığının Vekilliğe bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
N . B.
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H aşan

-

Â li

Lİ STE
PÜERİKÛLTÜR
TEK TEK VE TOPLU ÇOCUK İJÎYEN İ
Yazan: Prof. Dr. İhsan Hilmi ALANTAR
Mazlum Kitabevi — İstanbul
ÇOCUK HASTALIKLARI BİLGİSİ

İm lâ

k ıla v u z u

h a k k ın d a

Türk D il Kurumu tarafından hazırla
nıp bastırılan ve Vekilliğim iz tarafından
okullara dağıtılmış bulunan tmlâ Kılavu
zunun, yeni bir basımı daha vücuda getiril
miş ve satışa çıkarılmıştır (Bu yeni bası
mın kabında «ikinci kırkbin» kaydı vardır).
Bu basımda ilk tabıdan kalan bazı yanlış
lar düzeltildiği gibi eklemeler de yapılmış
tır. Kendilerine evvelce Kılavuzun ilk bas
kısı gönderilen okullar ve müesseselere bu
değişiklikleri ihtiva eden ilâve kısımlar
ayrıca yollanmaktadır. Vekillik mensupla
rını ve öğretmenlerimizi yapılan değişiklik
lerden haberdar etmek üzere Kılavuzun
eski basımına eklenen kısımları dergimizde
de aynen neşretmeyi faydalı bulduk'^

DÜZELTME VE EKLEMELER
^

Yazan: Prof. Dr. İhsan Hilmi ALANTAR
Mazlum Kitabevi — İstanbul
ÇOCUK UZVİYETİNDE SUYUN KIYM ETİ
Yazan: Dr. Şevket Salih SOYSAL
Mazlum Kitabevi — İstanbul

Yücel

İLANLAR;

İmlâ Kılavuzu’nu elden geldiği kadar yanlışsız
ve eksiksiz basmak için bütün özeni verdik. Bununla
beraber Kılavuz basıldıktan sonra - pek az olmakla
beraber - birkaç dizgi yanlışı ile bazı eksikler kaldığını
gördük.
Dizgi yanlışlan arasında baskıda kınima yüzün
den eksik çıkan virgül ve nokta gibi işaretlerden
başkalarını aşağıdaki listede gösteriyoruz.

c
3
:3
C/5

Yanlış

Doğru

X X V 20 (satır) başlıyorsa

bitiyorsa

3

4

ahlâkî

ahlâki

5

4

alelumum

alelûmum

6

1

alıkomak

alıkoymak, alakoymak

10

1 arzukes

.arzukeş

15

2

bakı (kalan)

baki (kalan)

15

2

bekteriyoloji

bakteriyoloji

16

2

barsama

barsama, marsama

16

4

bastıbacak

bastıbacak, mastıbacak

26

3

büyütm

28

2

cemaat, -li

cemaat, -ti

30

3

cumbul, cumbul

cumbul cumbul

30

3

cumal, jurnal

curnal, jurnal, -li

52

2

elmastraş

elmastıraş

58

1

Fatımî

Fatımi

59

3

fırkata

firkate

62

4

garbî

garbi

70

3

hafıza

hâfıza

76

2

heykeltraş

heykeltıraş

76

2

heykeltraşlık

heykeltıraşlık

90

3

istimrarî

istimrari

96

2

kalemtraş

kalemtıraş

■

-

büyütme

115

1 kunturat, kontrat, -n kunturat, -tı; kontrat, -

Î16

3

kuv\'et, -ti

kuvvet, -ti; küvet, -ti

116

4

kuzay

kuzey

120

1

lâvandom

lâvdanom

135

4

muğlak, -kı

muğlâk, -kı

137

4

muska, mıska

muska, raıska, nuska

140

3

mülâtafa

mülâtafe

143

2

qAojTunxBsnuj

müşarünileyh

146

3

nakiliyet, -tı

nakiliyet, -ti

148

3

nevh ves

nevheves

149

3

nuska, muska

nuska, muska, raıska»

163

4

resgetirraek

rasgetirmek

165

1 resn eo

resmen

169

2

salât

salât, tı

186

1

şehremini, -m

şehremini,- -ni

193

1

tarik, -kı

tarik, -kı (yol)

193

1

târik, - ki

târik, -ki (terkeden)

193

1

târik, -ki

târîk, -ki ( kar anlık)

i 98

2

tentene, dantelâ

tentene, dantelâ, dantel

206

2

udul

udul, -İÜ

1

umumî

umumi

4

yakinî

207
215

yakînî

.
.

216

4

yam

.

.

, .

yani
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EKLENEN KELİMELER

İ5ayfaî 6 9

maderane

suçüstü, -nü

memnunluk

sunulmak

ağabey

önermek

supalan

aktâr

önyüzbaşı

taşıt

dalavere

cntaslak

tedirginlik, dedirginİik

daraltılmak

soravsız

düzmecilik

soravsızlık

edim

suifato

acılaşmak

çeşitlendirmek

mıska, muska, nuska

açıklandırmak

çıkacak

münakalât, -o

açıkmeşrep

çıkı

adamcaği2, -ğzı

çoğalma

adçekme

dayanç

adut

demeç

afi

müstafi
mü temerkiz

EKLENECEK

tekel

Hazmetmek

tekel li

diğerbin

nehyetmek

teşrin

görevli

toplanık

görevmen
herkes

görevlenmek

KELİMELER

şartlaşma
‘

üstsubay

ağam

\

diğerkâm

nuş

ağzıbir

t

dolanlı

nuşanuş

töre

akademisiyen

dosdoğru

olağandışı, -m

tüm sayı

akarsu

dönem

akkiD

edimli

aksâ

eklenti

alâkalanmak

eksiltme

öşür, -şrû

‘

uyruluk

orgeneral, -li

alakoymak, alıkoymak

eylev

pakt, -o

^

üniversite

oruntak

alev

fayton, paytcm

sâbih (yüzen)

üstmen

oruntamak

yayınlamak

alınyazısı, -nt

geciktirmek

sağıştay

verintı

ölçem

yemekhane

altıncı

genelkurmay

santral, -li

yengi

önerme

yiyicilik

savman

yenilgi

olağanüstü, -nü

genelsavman

anatemel

gensoru

anayasa

gerekli

savsamak

yenileşme

Anayurt

geritiimek

savsanmak

yeterlik

‘anlaşma

geritmek

saygıdeğer

yönet, -tı

arama

gider

sıkıyönetim

İaıapsaçı, -m

girecek

yönetilmek

araverme

SIVIŞ,

gönderişmek

yurttaş

¡arpasuyu, -nu

görev

aşerat, -tı

görevlemek

î

atılgan

<
■

ayrıcalık

■

gözetim
gramer, gıramer

s iv iş

sinirlenmek

kocama
meslektaş

-

yücedivan

soravlanmak

'

yürürlük

sorgu

jdirütüm

stok, ıstok

zamanaşımı, -m

suçbağışlama

zorunlu

*

ayrısız

lyş, ayş

ayş, lyş

içtüzük

azade

ihmal, -li

başarma

ilbay

başkalamak

ilbay İlk

başkent

ilçe

başvurma

ilçebay

betahsis

ilişkinlik

sın sırasında göze çarpan bazı yanlış ve eksikleri de

beyzâ

İlkay

aşağıda gösteriyoruz:

bildirik

imdadetmek

bomba

inceleme

boyan, meyan

incelemek

burhan

işlerlik

caka

'

canfes

^

kamun

Sahife
X.
X X II.
X X IIL

Satır Yanlış
3 Hükümeti

Hükümeti

9 (- ımtırak)

(- mtırak)

5-6 okumıyiD

hesaba göndermiş bulunanların ad
reslerine halen gazete gönderilme
mekte olmasından şikâyet etmeleri

okumıyayım

kamutay

cebir, -brr

kamusal

celâl, -li

kesinhesap

celallanmak

kesinhüküm, -kmu

celalli

kesinleşmek

cenan

kısıntı

cennetlik

kitle, kütle

cevvî

kolordu

cingöz

konu

71

1 hakikî

cumhurbaşkanı, -m

hakiki

konut, -tu

cumh urluk

2

matetmek

mat etmek

korgeneral, -îi

ı89

3

tâbi, -i (basıa)

tabi, -i (basıcı)

kökleşmek

189

3

tabi, -I (bağlı)

tâbi, -i (bağlı)

kuzeyse!

189

3

tabii

tabiî

■çenealo, -m

yatakhane

nup paralarını’ 3803 numaralı cari

Doğrusu

cavit

j

yasaklamak

Bu vaziyete göre dördüncü yıl
birinci altı aylığa abone kaydolu

kamunbay

*

yasaklı

2 ^
— Dördüncü yıl birinci altı
aylık abone 121 inci sayı ile başlıyacak ve 140 inci sayıda sona
erecektir*

Yukardakı düzeltme ve eklemelerden başka, ba

cavidani

^ağgeçti

yargıtay
'

1 — İlk Öğretim gazetesinin
üçüncü yıl ikinci altı aylığı 101 inci
sayiyle başlamıştır. Bu altı aylık
abone 120 nci sayı ile sona ere
cektir.

DÜZELTME VE EKLEMELERE EK

kamulaştırmak
*

yargıevi, -ni

Vekilliğimizce neşredilen İlk
Öğretim gazetesinin dağıtma işin
de abonelerle Neşriyat Müdürlüğü
arasında lüzumsuz muhaberelere
yol açan aşağıdaki hususlara ilgi
lilerin dikkatleri rica olunur.

yurttaşlık

soravlamak

yanıkmak

işyarlık

tüzelkişilik

altışar

~ “5

kamul

tüzelkişi

ödeme

yanıkma

doğru değildir. Bu abonelere, ga
zeteleri 121 inci sayıdan itibaren
gönderilecektir.

c
3
Yanlış

t/)

c7)

2

2

11

4

ateşkayığı, -oı

ateş kayığı, -m

14

1

bad

bâd

57

3

farketmek

fark etmek

127

afaki

Doğrusu
afaki

•

5/ Birincikânun / 1942 tarihin
den itibaren İmtihan kâğıtlarının
satış fiyatı 20 paradan 2,5 kuruşa
çıkarılmıştır. Sipariş yapılırken bu
hususun göz önünde tutulması ilgi
lilerden rica olunur.
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Maarif Vekillimi Tebliğler Dergisi

Ü^ajfa: 71*

Y E N İ

O K U L

K İ T A P L A R I

le b liğ itr D ergisi’tıin " tylu l 1 ^ 4 2 tarihli 1 8 8 inci sayısında neşredilen kitap listesinde, o zaman henüz yanşa ^tkartlmamtş
bulundukları için fiyatları gÖsterilmiyen veya listede adları hiç zikredilmiyen bazı yeni okul kitaplarından, şimdi satışa çıkarılmış
bulunanların isimlerini le fiyatlarını, m üelliflerinin adlarını te bunlara ait diğer malûmatt bîr liste halinde burada neşrediyoruz

ÜNlVt R S l T t VE YÜKSEK OKUL Kl'IAHLARI

Lı»e 6. sınıf
D arkot).

2 sınıt . F iz ik
Dener i

{Besim

a lıı^ tır m a
hıyatı

k ita b ı i

iH ay ri

kıır’jr

d e r s l e r i iB inbaşi N ecati

Saytrt^

i. 7 V« 3. sınıf için

Lise 2 sınıf : R u h b î l i ı t ı 'Ali Hayda*- Taner).

Cilt I ; ÎÜO kurui^
Cilt I I :
70 kuruş
Cİb I I I » Basılıyor

l is e

co ğ ra fy a sı

Birinci tasikul ; 35 kuruş
Ikinci tasikül (kitabın tamaîm) • 65 kuruş

Üniversite ve yüksek okullar kız talebesine mahsus
A sk e rliğ ^ e h a z ı r l ı k

T ü r k iy e

Fiyatı 45 kuru*

Birinci fasikûl : 20 kuruş
ikinci fasikûl: 20 kuruş
Diğer ’•
’asikûller basılıyor.

K İTA PLA R I

Lise I. sınıf: G e n e l c o ğ r a f y a d e r s l e r i {İbrahım Hakkı A k y o l-M a c it Arda).
Birinci fasikûl; 20 kuruş
İkinci fasikûl: 20 kuruş
Diğer fasîkûller basılıyor.

.Mevcudu kalmadığ için yeniden basılıyor.

K IZ TEKN İK ÖĞRETİM OKULLARI K İTA PLA R I

Use 3. sm ıf; M a n t ı k ( h a ş a n - Â l i Yücel C
Birinci fasikûl : 25 kuruş
Diğer fasikiiller basılıyor.
Lise felsefe Oersleri
No. 17:

yardimci

B i ç k i d e r s l e r i I {Lâie Emzen • R e fia B erk )
Fiyatı 130 kuruş

kitapları serisinden

B i ç k i d e r s l e r i II (L âle Em zen-

i ç t i m a i m e k t e p {İsm ail h a k k ı B altacioğ lu )
_

D i l b i l g i s i 1 {Komisyon*

Fiyatı 125 kuruş

_

Fiyatı 300 kuruş

ORTA OKUL K İTA PLA R I
Lise 2. smn
O üçer).

D e v le tle r

c o g ^ ra fy a s ı

E R K EK TE K N İK ÖĞRETİM OKULLARI

{B ehçet
i.

Birinci fasikûl • 30 kuruş

M a te m a tik a liş tır m a k ita b ı
{İbrahim Öztopçu - M ustafa O ültekini

Simi;

1
E le k tr ik

Fiyatı 100 kuruş

Fiyatı 70 kuruş

İkinci fasikûl (kitabın tamamı): 70 kuruş, basılıyor.

t e k n o l o j i s i 1 {Rahmi Altmok

BU D FR G İD LK Î KAN UN LAR, KARARL.\R VE TA M İM LERLE D İĞ ER YA ZILA R TA RA FIM IZD A N O KUN M UŞTUR.
12

23

34

45

13

24

35

46

14

2*5

36

47

15

26

37

48

5

İ6

27

38

49

«

1?

28

39

50

i

18

29

40

51

9

19

30

41

9

2(1

31

42

I

%

s

4

n

'

■

.

i 21

32

t

52

53

43
.54

j
11

.

•
1

10

■
i
.. ■

33

44

55

i ' .

ANKAKA — MAAUr MATBA-\îi

Î^AARIF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞ I
m

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR, İLGİLİ MAKAM VE MÜES>ESELERE P.\RASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
14 BİHlNClKÂNUN 1942

CİLT! 5
KARARNAMELER«
Rara.rname No. 18887

. *

Maliye Vekilliği ile müştereken
hazırlanarak
Ticaret Vekilliğinin 22/X/1942 tarihli ve 373 sayıh
tezkeresiyle teklif olunan ilişik «Hükümetçe Ekmek ve
Fl-mpl-lik Hububat ve Sair Eşya ve Maddelerin Dağıalmasma Dair Talimatname» nin meriyete konulması;
İcra Vekilleri Heyetinin 22/X/1942 tarihli toplantı
sında kabul olunmuştur.
REİSİCUMHUR
İS M E T

Ş,

BaşvekU

.

Adliye Vekili

S a ra ço ğlu

H. S.

M en em en cio ğ lu

M. M. Vekili
A .R . A r t u n k a l

Maliye Vekili

F.

İN Ö N Ü

Dahiliye Vekili
R.

S frrt

N .M e n e m e n c io ğ lu

Maarif Vekili

Nafıa Vekili

Yücel

A . F . C ebesoy

A ğ ra lt

İktisat Vekili

Peker

Hariciye Vekili

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

D ay

D r.

H .

A la ta ş

Ziraat Vekili

Oümrûk ve İnhisarlar Vekili
R.

K a ra d en iz

liânakalât Vekili

F.

E n g in

Ş.

R.

H a tip o ğlu

Ticaret Vekili
D r.

B. Uz

Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hububat
ve sair eşja ve maddelerin dağıtılmasına
dair talimatname
Madde 1 — Bu talimamameye göre yapılacak
dağıtmalardan aşağıda gösterilenler istifade eder.
1 — 3656 (Devlet baremi), 3659 (müessesat ba
remi) sayıh kanunlara tâbi memur ve müstahdemler.
2 — 317j^ (Demiryolları baremi) sayılı kanuna
tâbi memur ve müstahdemler. (Amele ve işçiler hariç)
3 — 3656 sayılı kanunun 19 uncu ve 3659 sa
yılı kanunun 10 uncu maddeleri şümulüne dâhil mü
teferrik müstahdemler ve daimî yevmiyeli memurlar.
4 — Barem kanunları haricinde hususi kanun
larına göre maaş ve ücret alanlar. (Vaizler, dersiâm1ar, hat bakıcıları, başbakıalar, müvezzi ve başmü▼ezziler ve hayrat hademeleri.)
5 — Bütçelerin masraf tertiplerinden alınan kad
rolarda çahştırılanlar.
6 — 3238 sayılı kanunun 5 inci maddesinde
yazıh köy eğitmenleriyle 3803 sayılı kanunun hüküm
lerine tâbi köy öğretmenleri.
7 — Tekaüt, dul ve yetim maaşları ile mâlûliyet
ve hidematı vataniye maaşı alanlar.

8 — 2624, 3299 ve 3976 sayıh kanunlara göre
ücret alan yardımcı muallimler.
9 — 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alanlar.
10 — Eli işten çektirilenlerie kadrosu ilga edi
len ve vekâlet emrine alınan memurlar ve açıktan tâ
yin edilen vekil memur ve müstahdemler.
11 — Anadolu Ajansı memur ve müstahdemle
riyle Radyo Yayın Müesseselerinde daimî surette ça
lışan yevmiyeh sanatkârlar,
12 — 151 sayılı kanunla kurulan Ereğli kömür
havzası sağlık teşkilâtı ve amele birliği memurları.
■
13 — 2005 sayılı kanun mucibince pansiyonlar
da çahşnnianlar.
14 — Menafii umuimyeye hadim cemiyetlerle
bımlara bağlı teşekküllerde ve Halk Partisi ile Halkev
lerinde daimî surette çalışan memur ve müstah
demler ve mütedavil sermayelerden ücret alan daimî
müstahdemler.
15 — Yukarda 1— 14 üncü fıkralarda zikredi
lenlerin harcirah kararnamesine göre beslemeye mec
bur oldukları kimseler (zevce, evlât, anne, büyükanne,
kızkardeş, torun).
16 — 3661 (Askerî barem) sayılı kanuna tâbi
olanların ve,
17 — 3779 (Gedikliler baremi) sayılı kanuna tâbi
gedikli erbaşlarla takım başları ve gedikli subayların.
Kendileri hariç olmak üzere yalnız beslemeye
mecbur olduklan kimseler.
^Madde 2 — Aşağıda yazılı olanlar bu tevziat
tan istifade edemezler;
I. — Hususi kanunlarına göre aynen veya nak
den nefer tayını zammı alanlarla Devletçe iaşesi te
min edilenler.
II. — Yukarda I inci maddede gösterilmiş
olanların beslemeye mecbur olduklan aileleri efradın
dan olup da her hangi bir şekilde 3656 ve 3659 sayılı
kanunlara tâbi müessese ve teşekküllerden veya tekaüt,
dul, yetim veya hidematı vataniye tertibinden maaş,
ücret ve yevmiye alanlar.
III. —■ Yine yukardaki I inci maddenin 15 inci
fıkrasında zikredilenlerden her hangi bir suretle dev
letçe paralı veya parasız iaşe edilenler.
IV — Devlet daire ve müesseselerinde çalışan
amele ve işçiler,
V. — Bizzat veya bilvasıta ziraatle meşgul olup
müstahsil vaziyetinde bulunanlar.
Madde 3 — Birinci maddede tevziattan istifade
edecekleri gösterilenler ilişik şekilde (Numune: 1 ve
2) bir beyarmameyi, «.rkasında yazılı izahata ve o tarih
teki memuriyet ve nüfus vaziyetlerine göre doldurup
mensup oldukları daire âmirine tevdi edeceklerdir.
Daire âmirleri, verilecek beyannameleri indelicap
alâkadarlardan talebedecekleri evrak ve malûmata gö
re tetkik ve sıhhatlerine kanaat hâsıl eyledikten son
ra tasdik ederek sureti ilişik şekilde (Numune: 3)
tanzim edecekleri bir bordroya rapten kazalarda kay
makamlara, vilâyetlerde valilere vereceklerdir.
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Nahiye ve köyler için bu bordrolar bağlı bulun»
dukları kaza kaymakamlıklarına verilecektir. Vekâlet
lerin merkez teşkilâtına ait beyannameler dairelerince
aynı suretle hazırlanarak birer bordroya rapten zat
işleri daireleri kanahyle Ankara Vahliğine tevdi olu
nacaktır.
'
Müstakil muhasebe teşkilâtı olan daire ve müesseselerle mülhak bütçeli daireler, hususi idare ve
belediyeler ve 3659 sayılı kanuna tâbi iktisadi teşek
küller ve müesseseler aynı suretle hazırhyacakları bor
droları alâkadarlardan alacakları beyannamelerle bir
likte kazalarda kaymakamlara vilâyetlerde vahlere ve
receklerdir.
Tekaüt, dul ve yetim maaşı alanlarla hidemaa
vataniye veya mâlûliyet maaşı alanlar için alâkadar
lardan malsandtklarmca, diğer tekaüt sandıklanndan
bu kabîl maaş alanlardan ise kendi dairelerince alına
cak beyannameler, lesmî senetleri ve maaş cüzdanlan
kayıtlariyle karşılaştırılmak suretiyle sıhhatleri tevsik
olunarak aym şekilde hazırlanacak bir bordroya rapten
malsandıkları veya kendi daireleri tarafından kaymakam
veya valilere verilecektir.
Dairelerince hazırlanacak bu bordorlar, beyanna
melerdeki memur adedlerini de ihtiva edeCek şekilde
iki nüsha olarak tanzim edilecek, bunlardan bir nüs
hası dairesinde muhafaza olunarak ilerde y-apılacak tev
ziatta, arada hâsıl olan değişiklikler nazarı dikkate alın
mak suretiyle, esas tutulacaktır.
Yeniden tâyin olunacak memur ve müstahdemler
için sonradan alınacak beyannameler mütemmim bor
drolarla aynı suretle alâkalı makamlara bildirilecektir.
Gerek beyannameler gerek bunların daire itiba
riyle merbut bulundukları bordrolar valiler ve kayma
kamlar tarafından itina ile muhafaza edilecek ve iler
de vuku bulacak değişiklikler de üzerlerine işaret olu
narak bunlar kaza ve vilâyetlerdeki tevziata müstahak
olanları gösteren esas sicilleri teşkil edecektir.
Madde 4 — Her kaza kaymakamı kendisine be
yannamelerle birlikte verilecek bordrolardaki memur
adedini ve bunların küçük ve büyük nüfus miktarını
yekûn halinde nümunesi ilişik (Nümune: 4) bir ic
mal cetveline geçirecek, ve bu icmal cetvelini bağlı
bulunduğu vilâyete yollıyacaktır. Valiler merkez ka
zaları için aynı suretle tesbıt edecekleri erkamı, kaza
lardan gönderilen bu cetvellerdeki rakamlarla tevhidederek vilâyet hudutları dâhilindeki müstahıklerin ade
dini tâyin edecekler ve bu adedleri en kısa bir zaman
içinde nümunesi merbut cetvelle (Nümune: 5) (Ankarada Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü)
ne bildireceklerdir.
Karnelerin mahiyeti, ¡ekli, ihzarı, sevkı ve hak
sahiplerine tevzii.
Madde 5 — Devletçe tevzi olunacak her türlü
erzak ve eşya için istihkakın tesbıtine esas olmak üzere
(Ticaret Vekâletince) nümunesi ilişik karneler (Nü
mune: 6) hazırlanır.
Bunlar Vekâletin soğuk damgasiyle damgalıdır.
Karneler müteselsil numaralan
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taşırlar. Her vilâyetin merkez ve mülhak kazalarına
ait karneler vilâyet makamına gönderilerek kazalara
ait tevziat valiler tarafmdan yapılır.
Karneler hak sahiplerinin teshirinde ve her tür
lü tevziaun icrasında esas teşkil ederler.
Karneler,
aile reisleri namına doldurulur ve üzerlerinde, varsa,
bu talimamameye göre hak sahibi aile efradının isim
leri, karabet dereceleri, ve büyük veya yedi yaşından aşa
ğı küçük oldukları gösterilir
Memuriyetten tamamen ayrılma halinde karneler
bunları vermiş olan makama iade ve bu m a k a m tara
fmdan iptal edilir.
Aile reisinin ölümü halinde, tekaüt, dul ve ye
tim maaşına müstahak ailesi efradı varsa, karne ve
kartlar bunlardan maaş tahsisine kadar geri alınmaz.
Maaş tahsisinde doğrudan doğruya alâkalılara karne
ve kart verilip aile reisine ait olanlar geri alınır.
Aile efradından birinin ölümü halinde karnede
buna ait kayıt iptal edilerek hizasına meşruhat verilir
«e mevcut ise ekmek kartı geri alınır.
Bir memur ailesi meyanında aile reisinin besle
meye mecbur olduğu kimselerden her hangi birisi bu
vasfını kaybedecek olursa, aile reisi vilâyet veya kaza
ya müracaatla, karnesinde bu ciheti işaret ettirmeye
mecburdur.
Bu cihet valiler veya kaymakamlar ta
rafmdan aiâkalılarm
beyannamelerine de kayıt ve
işaret ettirilir.
Mütekaitlerle, yetim ve dullar bir memuriyete
mtisapları veya her hangi bir sebeple maaşlarının ke
silmesi halinde karneyi aldıkları m a k a m a iadeye mec
burdurlar.
Karne hâmiilerinin memuriyet mahallerinin te
beddülünde veya birinci maddeye göre ’istihkakları
maişelerinin tahavvülünde ellerindeki karneler alına
rak kayıtları terkin edilir ve kendilerine yeni memu
riyetleri mahallerinden yeni vaziyetlerine göre usulü
ne tevfikan birer karne verilir.
Karneler ve bunlara müsteniden verilecek tevzi
at kartlan üzerinde her ne suretle olursa olsun sah
tekârlık yapanlar, veya bunlan tahrif veya taklidedenler Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılırlar.
Madde 6 — Karnelerin üçüncü sahifesinde 1
den 25 e kadar takibeden numaralardan hangisinin
hangi maddenin tevziine tahsis edileceği Ticaret Ve
kâleti tarafından zamanmda valiliklere tebliğ olunur.
(Misal; Vekâlet tarafmdan bu bölümlerdeki numara
lardan (1) numaranın ................ ayın ekmek kartı ve
ya ekmeklik un veya tane tevziatı için kullanılacağı
tebliğ olunduğu zaman bu ayın ekmek kartı veya tâ
yin edilen devreye ait un veya tane verilirken karne
lerin o numarası iptal edilir).
Madde 7 — Merkezden vilâyetlere ve oradan da
kazalara gönderilen boş karneler, vali ve kaymakam
ların tavzif edecekleri kimseler tarafından mevcut be
yannamelere göre doldurularak mühürlendikten sonra
tanzim edilecek
(Nümune: 7) «karne tevzi ve te
sellüm bordrosu» mucibince dairelerin mutemetlerine
teslim olunur. Karneler doldurulurken her karnenin sı
ra numarası beyannemede ait olduğu şahsın ismi hizasma yazılır.
Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde
verilen karnelere yalnız aile reisi veya karne sahibinin
fotoğraflarının yapışür.lması mecburi, diğer mahaller
de ihtiyaridir.
Vali ve kaymakamlar beyannamelere müsteniden
karnelerin doldurulması işinde vilâyet ve kazanın lü
zum gördükleri resmî daire memur ve müstahdemle
rinden istifade ederler.
Madde 8 — Valiler vilâyetleri dâhilindeki birin
ci madde mucibince tevziattan istifade edeceklere ek
mek dağıtılmasında kullanılmak üzere mahalli bele
diyelere ekmek kanları hazırlattırırlar.
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Ekmek kartları tevziatı:
Madde 9 — Her daire mutemedi kendi dairesin
de karneyi hâmil olanların hüviyetlerini ve karne nu
maralarını gösterir (Nümune: 8) bir bordro tanzim ve
belediyeye tevdi ederek ekmek karılarını teslim alacak
ve karne numaralarını ekmek kanlarına işaret ve kar
nenin üçüncü sahifesinde icabeden numarayı iptal et
tikten sonra sahiplerine verecektir.
Madde 10 — Vali, kaymakam ve belediye reis
leri ekmek kanlarını ihzar, muhafaza ve tevziini teehhürsüz temin ederler.
Madde 11 — Yukarda gösterildiği şekilde tevzi
edilecek ekmek kartları mukabilinde muayyen fırmlardan hak sahiplerine ekmek verilecektir.
Bunun
için ekmek verilecek her şehirde müstahiklerin adedine
göre sarfı lâzım gelen un. Toprak Mahsulleri Ofisi
tarafından belediyeler emrine verilmek ve belediyeler
tarafından muayyen fırmlara tevzi olunmak suretiyle
tertibat alınacaktır.
Madde 12 — Bir şehirden diğerine her hangi
bir sebeple giden veya esasen aile reisinin bulunduğu
mahalden ayn yerde oturan müstahiklerin ekmek kart
lan gittikleri veya oturdukları şehirde en yakın bele
diye dairesine vize ettirilmek şartiyle muteber tutulur.
Müddeti biten kartların yerine karnelerindeki
kayıtlarına müsteniden aile reisleri tarafından yenileri
alınarak başka mahalde oturan müstahiklere gönderilir.
Bu vaziyetlerden dolayı karnelerde bir değişiklik ya
pılmaz.
Müfettiş ve kontrolör gibi seyyar vaziyette olan
lara ait beyannameler bağlı bulunduklan makamlara
tevdi suretiyle istihkakları karşılığı karne kendilerine
gönderilir ve muvakkaten bulundukları yerlerde ihti
yaca göre muvakkat ekmek kartlan verilir ve icabında
aileleri hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik edilir.
Ekm eklik un veya hububat tevzii:
Madde 13 — Ekmek tevzii kabil olmıyan yerler
de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafmdan un ve buna
da imkân görülmezse ekmekhk tane verilecektir. - Un
ve tanelerin tevzi işi vilâyet ve kazaların kontrolü al
tında belediyelere bırakılmıştır.
Ofis bunların sevk
ve teslim zamanlannı
mahallî ihtiyaçlara ve iklim
şartlarına göre tanzim edecek ve bir aydan altı aylığa
kadar icabeden un veya taneyi vilâyet veya kazalar em
rine verecektir.
Madde 14 — Her tevziatta, daire mutemedi
memurların karnelerine göre yapacağı ve dairesi âmiri
nin de tasdik edeceği bordroyu (Nümune: 9) aynı
zamanda alâkadar memurlardan bunların bedellerini
de tahsil ederek tevzi mahalline verecek ve mukabi
linde alacağı un veya taneyi kendisinde kalacak ikin
ci nüsha bordro mucibince istihkak sahiplerine dağı
tacak ve bu tevziat karnenin hangi numarası mukabilinde
yapıfinışsa karnelerde o numaralar iptal edilecektir.
Madde 15 — Karne, ekmek kartı veya ekmeklik
un ve tane tevziatında daire mutemetlerinin yapacak
ları işleri; mütekait, dul ve yetimlerle hidematı va
taniye tertibinden maaş alanlar için mal sandı klan, di
ğer dairelere ait olanları da o dairelerin mutemetleri
ifa ederler.
Madde 16 — Şeker tevziatı memleketin coğrafi
ve nakliyat vaziyetine göre aşağıda yazılı esaslar dâhi
linde yapılır ve tevziat yerleri üç gurupa ayrılır.
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ler emrine teslim edilir.
Vilâyetler bunlan merkez
ve mülhak kazalar ihtiyacına göre tefrik ve tevzi eder
ler.
^
*
Üçüncü gurupa dâhil mahaller ihtiyaa için lür
zumlu miktar şekeri, şirket, sarf yerlerine en yakm
deniz veya demiryolu güzergâhındaki vilâyetlere ka
dar sevk ve oralarda alâkalı vilâyet emrine hazır bu
lundururlar. Alâkalı valiler bunlan mahallince teda
rik edecekleri vasıtalarla kendi vilâyetlerine kadar celp
ve ait olduğu kazalara sevk ve tevziini temin ederler.
Kazalar, gelen şeker kıymetine nakil masraflan*
nın ilâvesi suretiyle baliği üzerinden bulunacak şeker
bedelini tahsil ile vilâyetleri emrine gönderirler.
Vilâyetler, aynı suretle merkez kazası tevziatını
ifa ve bedelini tahsil ettikten sonra mülhakattan gelen
meblâğı ile birlikte Ziraat Bankasında şeker şirketi
namına açılacak bir hesaba tevdi eylerler.
Madde 17 — Şeker tevziatı A ve B guruplarma
giren mahaller için üç aylık, bunun haricinde kalan
yerler için altı aylık olarak yapılır.
Madde 18 — Bir tevzie ait işleri vaktinde ifa
ve bedelini teslim etmiyen vilâyet veya kazdılar bunu
ikmal edinceye kadar ikinci tevziden istifade edemez
ler.
..

Aiadde 19 — Tevzi edilecek şekerlerin fabrikaca
gönderilmiş olduğu ilk mutavassıt merkezden sarf ma
halline kadar celbini temin için icabeden nakil mas
rafları bidayeten şeker şirketi tarafından ödenir ve
bilâhare yukarda yazılı olduğu üzere şeker bedellerine
ilâveten tahsil edilmiş olan mebaliğden itfa ve mahsubedilir.
Madde 20 — Tevziatm icrası, ekmeklik tane ve
ya un tevziatında kabul edilmiş olan şekil ve esas
lara göre yapılır.
Sair m addeler tevziatı:
Madde 21 — Sair maddelerin tevziaa, yukarda
işaret edilen ekmeklik tane veya un tevziatındaki şe
kil ve esaslara göre yapılır.
Madde 22 — Ekmekten maada yapılacak aynî
tevziatta gerek birinci maddede gösterilenlerin gerek
bunların ailesi efradmm istihkaklarını aile reisinin bu
lunduğu mahalden almaları esastır.
Memurun veya
ailesi efradının mezunen, vazifelen veya şahsi sebepler
le başka yerlerde bulunmaları bu esası bozamaz.
Muvakkat madde 1 — Bu tahmamame ile derpiş
edilen esasların tatbiki ve karnelerin sevkma kadar
İstanbul, Ankara, İzmir vilâyetleri ile ekmek tevziatı
kartla yapılan diğer vilâyetler, ev*velce Ticaret Vekâ
letince yapılan tebhgat veçhile, bu beyannamelere müs.teniden talimamamede münderiç istihkak sahiplerine
muvakkaten hazırlıyacakları ekmek kartlarım tevzi ile
ihtiyaçlannı teehhürsüz karşılıyacaklardır.
Aluvakkat madde 2 — Beyannamelerin tevdii sı
rasında, memuriyeti tahvil edilenler beyannamelerini
gidecekleri yerde verirler ve mukabilinde oradan karne
ve ekmek kartı alırlar.
Bu vaziyette olanlara yeni
memuriyeti mahalline gidinceye kadar istimal etmek ve .
ihtiyaca göre, on günü geçmemek üzere aynldıklan
mahallerden muvakkat ekmek kartları verilir.
Nümune: 1
Vilâyeti:

Dairesi;

Kazası .

A) Şeker şirketinin teşkilâtı olan vilâyetler.*
B) Demir ve denizyolu güzergâhı olan vilâyetler.
C) Bunların haricinde kalan mahaller.

BİLÛMUM MEMUR VE ÜCRETLİLERE MAHSUS
BEYANNAME

Birinci gurupa dâhil yerlere hükümetçe lüzum
gösterilecek miktarda şekerin temin ve teslimi doğru
dan doğruya şirket tarafından yapılır.
İkinci gurupa dâhil yerlere ait ihtiyaçlar şeker
şirketi tarafından mevcut imkânlara göre bu vilâyet

1 — Memurun çalıştığı daire: ....................................
2 — Memuriyet unvanı, adı ve soyadı: .......................
— Halen almakta olduğu asli maaş veya ücret
ücret miktarı; ............................................................
4 — Beslemeye mecbur olduğu aile efradınm:
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Aadı, soyadı

Yaşı

Akrabalık derecesi

Akrabalık derecesi

Adı, soyadı

Sayfas 73

Yaşı

N ümune; 4

Vilâyeti:
Kazası: .
KAZALARA MAHSUS BEYANNAME İCMAL
CETVELİ

Yukarda akrabalık derecesi, adlan, yaşları gös
terilen kimseler beslemeye mecbur olduğum kimse
lerdir, ve bu beyannamenin arkasındaki izahata uygun
olarak doldurulmuştur.
Amirinin ve daire sicil veya
Muhasebe Müdürünün imzalan

Yukarda akrabalık derecesi, adlan yaşlan göste
rilen kimseler beslemeye mecbur olduğum kimselerdir,
ve bu beyannamenin arkasındaki izahata uygun olarak
doldurulmuştur.
^
‘
İmza

Beyan nameye dâhil
nüfus
Büyük Küçük Yekûn

Memunm imzası
___!_____________ __________
b e y a n n a m e n in

DOLDURULMASINA AİT

İ Z A H A T
BEYANNAMENİN
ROLDURULMASINA
İ Z A H A T

AİT

1 — Maaşlı veya ücretli her memur (Mütekaiden müstahdem olanlar da dâhil olmak üzere) bu be
yannameyi aşağıdaki
noktalan göz önünde tutarak
dolduracak ve dairesi âmirine verecektir.
2 — Beyannameye maaşlı, ücretli her memur
kendisini ve beslemeye mecbur olduğu kimseleri ya
zacaktır.
,
(Beslemeye mecbur olduğu kimselerden maksat:
zevce, evlât, anne, büyükanne, kızkardeş ve torundur).
Bunlardan muvakkat bir sebeple başka bir ma
halde bulunanlar da beyannameye ithal edilecektir.
3 — A le reisinin beslemeye mecbur olduğu
kimseler meyanına dâhil olup da aynen veya nakden
nefer tayım zammı alanlarla her hangi bir şekilde
3659 sayılı kanuna tâbi müessese ve teşekküllerden
veya tekaüt, dul, yetim veya hidematı vataniye terti
binden maaş, ücret ve yevmiye alanlar ve Devletçe parah veya parasız iaşe edilenler beyannameye dâhil edilmiyeceklerdir.
4 — Birkaç yerden maaş, ücret veya yevmiye
alan muallim ve doktor gibi memur ve müstahdem
ler yalnız asli maaş aldıkları daireye .beyanname ve
receklerdir.
5 — Beyannamelerde, verilen malûmatın doğ
ruluğundan altında imzası olanlar mesul tumlacaklar
ve haklarında îvlillî Korunma Kanununda yazılı ceza
lar tatbik edilecektir.
Bu gibi hallerde idare âmiri
nin derhal lüzumlu takibata tevessül etmesi mercudur

1 — Her tekaüt, yetim, dul, mâlûliyet veya hidematı vataniye maaşı alan kimse beyannameyi aşağı
daki noktaları göz önünde tutarak dolduracaktır.
2 — Beyannameye kendisini ve beslemeye mec
bur olduğu kimseleri yazacaktır.
(Beslemeye mecbur
olduğu kimselerden maksat zevce, evlât, anne, büyük
anne, kızkardeş ve torundur). Bunlardan muvakkat
bir sebeple başka bir mahalde bulunanlar da beyan
nameye ithal edilecektir.
3 — Mütekait, yetim ve dullardan Devlet, hu
susi idare ve belediyelerle Devlet resmî raüesseselerinde maaş ve ücret veya yevmiye ile çalışanlar, men
sup oldukları dairelerdeki memurlar meyanında be
yanname vereceklerinden, ayrıca mütekait, yetim ve
dul sıfatiyle beyannameye tâbi olmıyacaklardır.
4 — A le reisioJo beslemeye mecbur olduğu
kimseler meyanına dâhil olup aynen veya nakden ne
fer tayını zammı alanlarla her hangi bir şekilde 3659
sayılı kanuna tâbi müessese^ ve teşekküllerden maaş,
ücret ve yevmiye alanlar veya Devletçe paralı veya
parasız iaşe edilenler beyannameye dâhil edilmiyeceklerdir.
5 — Beyannamelerde verilen malûmatın doğru
luğundan altında imzası olanlar mesul tutulacaklar ve
haklarında Millî Korunma Kanununda yazılı cezalar
tatbik edilecekur. Bu gibi hallerde idare âmirinin der
hal lüzumlu takibata tevessül etmesi mercudur.

N üm une; 3

V ilâ y e ti;...........................
Kazası: ........................... ..
Dairesi: .............................
BEYANNAME BORDROSU

Nümune: 2
Vilâyeti:
Kazası: .

TEKAÜT, YETİM, DUL, MÂLÛLİYET VEYA
HİDEMATI VATANİYE
MAAŞI
ALANLARA
MAHSUS BEYANNAME
1
3
4
5
6

Beyanname veren şahıs
adedi

Bu bordro iki nüsha yapılacaktır.
Bir nüshası beyannamelerle birlikte vilâyet ve>’a kazaya
verilecek,-ikinci nüshası da dairesi ne'^dinde kalacaktır.
Beyanna
Beyannameyi ve
meye dâhil 1 - 3
ren aile reisinin
nûtus
Sütun
a 1 v e s o ja d ı vr
lar je- Mül hazat
memuriyet unvanı !3
kûnu
ca
1

— Mütekait, yetim veya dul olduğu: .......................
Maaşını hangi malsandığından ald ğ ı: ................
— Adı ve soyadı;
......................................................
— Maaş miktarı: ..................................................
— İkametgâh adresi; ...................................
— Beslemeye mecbur olduğu aile efradının; [ ']

{ } Yetim ve dullar (6) ncı maddeye cevap
vermiyecekler ve imzalarım (5) inci maddenin altına
atacaklardır.

Not:
A — Bir nüshası kaymakamlar nezdinde muha
faza edilecektir.
B — ‘ Bir nüshası vilâyete gönderilecektir.
C — Bir nüshası mahallî belediyeye verilecektil’.
Nümune î 5

Vilâyeti: ....................................
VİLÂYETLERE MAHSUS BEYANNAME İCMAL
CETVELİ

_________ _____ Valisi
Not:
Bu cetvelin:
A — Bir nüshası valiler nezdinde muhafaza edi
lecektir.
B — Bir nüshası Ankara’da Toprak Mahsulleri
Ofisi Umum Müdürlüğüne gönderilecektir.
C — Üçüncü nüshası da mahallî belediyelere ve
rilecektir.
•
Nümune: 7

Vilâyeti: ..................................
Kazası: ................................. ..
Dairesi: ..................................
KARNE TEVZİ VE TESELLÜM E('>RDROSU
Beyanname veren şahsın adı,
S o y a d ı ve ımmuriyei unvanı

Daire Âmirinin tasd-kı

Karne No.

Mülâhazat

M aarif Vpkilliei T ehlîçler Dersimi

S a rfa > 74
Yukarda sahiplerinin hüviyetleri yazılı ve numa
ralan gösterilen ( .................) aded karneyi
dan teslim aldım
................. daire mutemedi

Numune: 8
Vilâyeti: ...............

•

Kazası: ........................... .......
Dairesi: ............................. ..

1 4 BirinCİkâauirl

Kararnawp No 19008

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle belediye
bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tâbi müessese ve te
şekküllerden aylık alanlara parasız verilecek giyim eş
yasının temin ve tevzi suretine dair olan ilişik talimat
namenin meriyete konulması; Maliye Vekilliğinin
14/XI/1942 tarihli ve 13197/60/5889 sayılı tezkere
siyle yapılan teklifi üzerine 4306 sayılı kanunun 10 un
cu maddesine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 19/
XI/1942 tarihinde kabul olunmuştur,
19;XI/1942

EKMEK KARTI TEVZİ BORDROSU

REİSİCUMHUR
ayı

Karneye
dâhil nüfus

Aile reisinin memu
riyet unvanı adı ve
soyadı

en

İSM E T

ı3
u*

>»
ı3
QQ

■ Başvekil
Mülâhazat

Ş,

Adliye Vekili

H. S.

S a ra ço ğlu

M en em en cio ğ lu

M. M. Vekili Dahiliye Vekili
A .R . A r tu n k a l

Maliye Vekili

F.

İktisat Vekili

ilâ

R.

Peker

Hariciye Vekili

N .

M en em en cio ğ lu

Maarif Vekili

A ğra lt

Strrt

Nafıa Vekili

Yücel

A.

F.

D r,

H .

A la ta ş

Gümrük ve İnhisarlar Vekili
K a ra d en iz

Ziraat Vekili
Ş. R .

H a tip o ğ lu

Yukarda memuriyet unvan lan, ad ve soyadlan
ve karne numaralan yazılı (

) kişinin karnelerine dâ-

•

hil (

s.

) büyük ve (

) küçüğe ait (

flded ekmek karam ..........

)

Münakalât Vekili

F.

E n gin

Ticaret Vekili
D r,

B,

Uz

den teslim aldım.
dairesi mutemedi

Nüraune : 9
Vilâyeti:
Kazası:

II. — Mülhak bütçeli daireler içim:
Madde 5 — Mülhak bütçeli dairelerin vilâyet vc
kazalardaki teşkilâtında vazife gören memur ve müstah
demler için bu teşkilât tarafından birinci madde gere
ğince hazırlanacak beyanname ve cetveller yine mahalIm en büyük mülkiye âmirine verilecek ve bunlar ta
rafından ikinci maddede yazılı esaslara göre mahallî
defterdarhklara veya malmüdürlüklerine tevdi oluna
caktır.
Madde 6 — Mülhak bütçeli dairelerden istiyenler
...........sayılı kanun ve bu talimatname ile kabul edilen
esasjar dâhilinde tevzi işini doğrudan doğruya kendile
ri yapabilirler. Gerek tevzi işinde, gerek bunların be
dellerinin tesviye tarzı üzerinde Sümerbank ile doğru
dan doğruya bir anlaşmaya da varabilirler.

C ehesoy

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

D ay

R.

İN Ö N Ü

lanarak münderecatı tasdik olunduktan sonra Ankara
Valiliği vasıtasiyle Defterdarlığa tevdi edilecektir.
Madde 4 — Vilâyet ve kazalardaki muhasebe teş
kilâtı ayrı olan dairelerin memur ve mûstahdemlerinp
ait cetveller bu daireler tarafından hazırlanarak muha
sipleri tarafından maaş ve ücret kayıtlariyle mutabakan
tasdik edildikten sonra en büyük mülkiye âmiri vasıta
siyle defterdarlığa veya malmüdürlüğüne tevdi oluna
caktır.

Umumi, Mülhak ve hususi bütçelerle
Belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı
kanuna tâbi müessese ve teşekküller
den aylık alanlara parası verilecek giyim
eşyasının temin ve te /z i suretine dair
talimatname

Dairesi:

III. — Hususi idareler,
Devlet tevekkülleri için :

belediyeler ve iktisadi

Madde 7 — Hususi idarelerle belediyeler ve ikti
sadi Devlet teşekküllerinden veya bunlara tâbi müesse
se ve teşekküllerde çalışanlara ve bunlarm karılarına
verilecek eşyanın temini, alâkalılara tevzii ve bedelleri
nin Sümerbank’a ödenmesi mevzuları üzerinde bu tali
matname esasları dâhilinde icabeden tedbirleri doğru
dan doğruya almaya ve muameleleri yapmaya alâkalı
hususi idareler, belediyeler ve iktisadi Devlet teşekkül
leri mecburdurlar. .

ELBİSE VE AYAKKABI KUPONLARININ İHZARI.
SEVKI

VE

İSTİHKAK

SAHİPLERİNE

TEVZİİ

Madde 8 — Masraf lan bu iş için verilecek tahsi
sattan ödenmek üzere merkezde Maliye Vekâletine bağ
lı muvakkat bir büro kurulacak ve bu büronun mesaisi
müşarünileyh Vekâlet tarafından tâyin edilecektir.

İstihkak sahibinin tesbiti
tevzi

bo r d r o su

. . . Ayı
Aile reisinin me
muriyet unvanı,
adı ve soyadı

I — Umumi muvazeneye dahil daireler için :

Ayniyat

Madde 1 — VİLAYET VE KAZALARDA:
Umumi muvazeneye dâhil her daire ............... sayılı
kanunun neşri tarihinde bu kanun hükümlerinden is
tifade edecek bilumum memur ve müstahdemlerin ad
lan ve soyadları ve memuriyet unvanlarını ve varsa
yine bu kanun hükümlerinden istifade edecek kanları
nı kendilerinden bu hususta alınacak birer beyanname
ye «Nümune: 1» müsteniden tesbit edecek ve bu ma
lûmatı havi hazırhyacağı 3 nüsha cetveli, «Nümune 2»
münderecatı daire âmiri tarafından da tasdik ed.lmiş
olarak en büyük mülkiye âmirine tevdi eyliyecektir.

Miktar Kıymet
3

im z a

l

ilâ
Yukarda memuriyet unvanları,
n, ve karne numaralan

yazılı

şinin karnelerine dâhil (

adlan, soyadla(

) ki

) büyük ve (

küçüğün istihkakı olan ceman (

) kilo ve (

kıymetinde ................................... den teslim aldım.
dairesi mutemedi

)
)

Nahiye ve köylerdeki memurlar için hazırlanacak
cetveller merbutu beyannamelerle birlikte bunların bağlı
bulundukları kaza kaymakamlarına verilecektir.
Madde 2 — Vilâyet ve kazalarda en büyük mül
kiye âmirleri tarafından toplanan 3 er nüsha cetveller
beyannamelerle birlikte bu âmirler tarafından görülüp
tasdik edildikten sonra vilâyetlerde defterdarlıklara
kazalarda malmüdürlüklerine tevdi olunacaktır.
.
Madde 3 — M ERKEZDE: Merkezde bu beyanna
meler her dairenin sicil ve zat işleri servislerince top

Madde 9 — Biri umumi muvazeneye dâhil daire
lerde, diğeri mülhak bütçeli dairelerde çalışanlara ait
olmak üzere iki renk üzerinden kuponlar hazırlanacak
tır. «Nümune 3 ve 4»
.
Her renk kupon biri ayakkabıya, biri memuruu
kendisine ve diğeri de karısına verilecek elbiselik ku
maşa ait olmak üzere üç nevi olacak ve bu cihetler ku
ponların yukarı taraflarında gösterilecektir. Her renk
ve nevi kupon birden başlamak üzere müteselsil numa
ralan ve Maliye Vekâletinin soğuk damgasım havi ve
dip koçanlı olmak üzere tabettirilecektir.
Kaç numaraya kadar kupon tabettirilmiş ise mu
vakkat büro tarafından tesbit ve nevilerine ve renklerine
göre ayrıca sıra ile bir deftere kaydolunacaktır.
Muvakkat büro tarafından her vilâyet malsandığma bu kupon ciltlerinden, memur ve müstahdem adedleri göz önünde tutularak ihtiyaca göre kıymetli evrak
gibi gönderilecek ve mahalleri bu cetvellerin almdığmı birer tesellüm ilmühaberi göndermek suretiyle der
hal muvakkat büroya bildirecektir.
Bu ilmühaberler
evrakı müspite olarak büroda muhafaza edilecektir. Bü
ro hangi vilâyet malsandığına hangi numaradan hangi
numaraya kadar hangi renk ve nevi kupon gönderdiğini
defterdeki kayıtlan hizasına işaret eyliyecektir.

üVlaartf Vekiifiéi T^hlîelrr l»err*«i
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Her vilâyet aldığı kuponlardan, memur ve mûslabdem adedine göre ihtiyaca kifayet edecek miktan
bymetli evrak irsalâtında olduğu gibi irsaliye ile ka
b a r a gönderecek ve kazalar da bunların almdığım vi
lâyete bildireceklerdir.
Madde 10 — Her malsandığı en büyük mülkiye
âmirinden kendisine tevdi olunan tasdikli üçer nüsha
cetveller münderecatını muhasebedeki o aya ait rnaa}
ve ücret kayıtlariyle ve kadrolariyle bir kere daha karjıkşardıktan sonra bu cetvellerde isimleri yazılı memur
lara istihkaklarına göre icabeden kuponlan sabit mü
rekkepli kalemle ve itina ile doldurarak tevzi edilmek
.âzere dairelerin ayhk mutemetlerine veya bu husus için
tâyin edilecek kimselere toptan verecek ve üçer nüsha
cetvellerden birer nüshasını da mutemetlere verip geri
^glfln iki nüshadan birini mutemetlere imza ettirdikten
stmra saklıyacaktır.
Her mutemet bu suretle malsandıgından aldığı kuptMilan elindeki cetvele göre istihkak sahiplerine tevzi
edip cetveldeki isimleri hizalarım kendilerine imza etti
recek bu suretle imzalatnğı cetveli, şayet her hangi bir
sebeple tevzi edilmemiş kupon kalmış ise onlarla birlik
te mal .sandığına iade eyliyecektir.
’
Bu suretle mutemede imza ettirilen cevel ile mutarafından alâkalılara imza ettirildikten sonra
tólde olunan cetveller sonradan merkeze gönderilmek
&zere malsandıklarında evrakı müspite olarak saklana
cak ve tevzi edilerek iade edilen kuponlar da yazı ka
lemiyle iptal ve diğerleriyle birlikte muhafaza edilecek
tir.
’Madde 11 - - Aldıklan kuponlan her ne suretle
¿Ilırsa olsun zayi edenlere yenisi verilmıyecektir.

AYAKKABI

İLE

ELBİSELİK

KUMAŞLARIN

İSTİHKAK SAHİPLERİNE TEVZİİ
Madde 12 — Ayakkabılar ve elbiselik kumaşlar
iümerbank müesseseler! veya bu bankanın temin edeceği
yerli müesseseler mamulâtından olacaktır.
Madde 13 — Ayakkabılar ve elbiselik kumaşlar
istihkak sahiplerine Sümerbanka bağlı yerlimallar pazar
lan vasıtasiyle kuponlar mukabilinde tevzi edilecektir.
Madde 14 — Gerek ayakkabılar, gerek elbiselik
kumaşlar için muayyen nümuneler tesbit edilerek bu
numuneler gerek kalite ve renk, gerek bedel bakımın
dan bütün tevziat müddeti için sabit kalacakur.
Madde 15 — Ayakkabılar ve elbiselik kumaşlar
,ıçin İktisat Vekâletince usulüne göre tesbit olunacak
fiyatlar bankaya ödenecek bedeller için esas olacaktır.
Madde 16 — l'evziatm bütün memleket dâhilin
de aym zamanda yapılmasına müesseselerin istihsal ka
pasitesi müsait bulunmadığından bu tevziat yerlimallar
pazarları tarafmdan ımntaka naıntaka yapılacakur.
Kupon tevziatının hitamını mütaakıp ne zaman
ayakkabı ve kumaş tevziatına başlanacağı, mıntakalann
coğrafi ve iktisadi vaziyetleriyle eşyanın sevk imkânları
ve mahallî ihtiyaçlar nazan dikkate alınarak hükümetçe
tesbit olunacaktır.
.
Madde 17 — Hangi şehirlerde Yerlimallar Paza
rı bulunduğu ve bunlara hangi vilâyetlerin bağlı olduğu
ilişik listede gösterilmiştir.
Vilâyet ve kaza malsandıkları kuponları mutemet
lere tevzi eyledikten ve mutemetlerden imzalı cetvel.leri aldıktan bu cetvellerin üçüncü nüshalarını, üzerle
rine hangi nevi ve renk kuponlardan hangi numaralann
verilmiş olduklarını işaret ettikten sonra mıntakalan
itibariyle bağlı bulunduklan Yerlimallar Pazarlarına,
mahallinde ise imza mukabilinde, değil ise posta ile
göndereceklerdir. Bu suretle her Yerlimallar Pazan,
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kendi mıntakası dâhilinde bulunan kaza ve vilâyet malsandıklarınca hangi nevilerden ne miktar eşya kuponu
tevzi edildiğini ve bunların her birinin numaralarmı bil
miş olacaknr.
,
Malsaıidıkian bu numaraları cetvellerin mutemet
lerin imzasını havi birinci ve hizalarında istihkak sahip
lerinin imzalarım taşıyan ikinci nüshalarına da işaret
eyliyeceklerdir.
^
Madde 18 — Yerlimallar Pazarları bulunan yerler
de her istihkak sahibi bizzat buralara müracaat ederek
ellerindeki kuponlar mukabiliıide tevziatına başlanılan
eşyadan alacaktır.
,
Yerlimallar Pazarı bulunmıyan yerlerde her daire
kendi memurlan için en büyük mülkiye âmirinin de rey
ve muvafakatinin inzımamiyle memurlar arasından bi
rini, kuponlarını kendilerinden almak suretiyle ve bu
memur marifetiyle bağlı bulunduğu mahal Yerlimallar
Pazarından aldırmaya mecburduTc
.
Mümkün olan yerlerde birkaç daire veya bütün
daireler için fazla harcirah verilmesine mahal bırakıl
mamak üzere vali veya kaymakamlarca yalnız bir mute
met tâyini lâzımdır.
.

.

\

Bu suretle tâyin edilecek mutemetlerin keyfiyeti
izamian muvakkat memuriyet itibar edilerek harcirah
kararnamesine göre müstahak oldukları harcirahlan bu
iş için verilecek tahsisattan ödenir. Istİyen kendi is
tihkakını bizzat almakta veya bilvasıta aldırmakta ser
besttir.
Madde 19 — Her Yerlimallar Pazan bizzat mü
racaat halinde ibraz edilecek kuponların kendisine gön
derilen cetvellerden hangisinde yazılı bulunduğunu tet
kik ederek kaydını mutlaka bulmaya ve ondan sonra ku
ponu kabul edip eşyayı vermeye mecburdur.
Mutemetlerin müracaatında da yine ibraz edilecek
kuponların numaralarının daha evvel malsandıklannca
gönderilen cetvellerde kayıtlannı bulup karşılaşardıktan
sonra eşyayı verecektir.
Bu suretle Yerlimallar pazarları yalnız kendi mıntakaları dâhilindeki memur ve müstahdemelere eşya tev
zi edecek ve ibraz edilecek kuponlardan mükerrer olan
lar veya taklitler varsa bunların meydana çıkmasma
yardım etmiş olacak ve bu kabîl hâdiselerden alâkadar
malsandığına derhal malûmat verecektir.

Madde 23 ■— Yerlimallar Pazarlan dahi malsandıklarınca gönderilen cetvellere uygun olarak ku
ponlar mukabilinde tevziat yaptıktan sonra bu kupon
lan Sümerbanka gönderecek ve cetvelleri verilmiş de
henüz ibraz edilmemiş kuponlar mevcut ise giyim eş
yası tevziatına başlandığı tarihten itibaren - altı ay
zarfında ibraz edilmesi ihtimaline karşı cetvelleri o ka
dar müddet ahkoyduktan sonra bunlan da bankanırı
idare merkezine yollıyacaklardır.
Madde 24 •— Bankadan renk ve nevi ve Yeriımallar Pazarlarının bulunduğu mahal itibariyle
edilecek kuponlar birer bordroya rapten Maliye Ve
kâletine gönderilecek vekâlette muvakkat büro tarafın
dan bunların esas defterindeki kayıtlariyle uygunluğu
tetkik olunduktan sonra taallûk eyledikleri mahallerin
den gönderilen diğer nüsha cetvellerle birlikte birer
ita emrine raptolunup Divanı Muhasebatça vizesi ya
pıldıktan sonra Sümerbank merkez şubesine tediye olu
nacaktır.
Madde 25 —■ Mülhak bütçeli dairelere ait bu
lunan kuponlar muvakkat büro tarafından yine esas
defterdeki kayıtlariyle karşılaştınlıp mutabakatlan gö
rüldükten sonra bordro ve cetvelleriyle birlikte bedel
leri tediye olunmak üzere bu dairelerin umum müdür
lüklerine merkezde imza mukabilinde ve diğer mahal
lerde posta ile kıymetli olarak gönderilecektir.
Madde 26 — Vilâyet ve kazalara gonderilmiyen
veya gönderilip de mahallerinde gerek iptal edilmiş
olarak gerek istimal edilmemesi hasabiyle iade olunan
kuponların heyeti umumiyesi giyim eşyası tevziatınm
kamilen hitamını ve bedelinin ödenmesini mütaakıp
Maliye Vekâletince teşkil edilecek bir heyet öıarifetiyle
kayıtlarına uygun olduğu tesbit edildikten sonra iptal
edilerek keyfiyet bir zabıt varakasiyle tevsik olunacak
................................. - )

Giyim eşyası istihkakının tesbitine esas
olacak beyanname
V ilâyeti: ______ ___________
Kazası : ________________
Dairesi : -------- 1-------------------

EVRAKI MÜSPİTENİN İHZARI, TEVZİATIN KON
TROLÜ VE EŞYA

BEDELLERİNİN
MAHSUBU

Nûmune: l

Adı ve soyadı

TED İYE VE
-

Madde 20 — Vilâyet ve kaza malsandıkları tevzi
eyledikleri kuponlara ait birinci ve ikinci nüsha cetvelle
ri vakit kaybetmeden müvaLkat büro firmasiyle Maliye
Vekâletine gönderecekler ve tevzi edilmemiş kupon kal
mış ise ........... . sayılı kanunun neşri tarihinden son
ra memuriyete intisabedeceklerin mezkûr kanunun ikin
ci maddesi mucibince henüz tevziat yapılmamış olan eş
yadan istifadelerini temin için bunları da o mahalde
tevziatın kâmilen hitamına kadar muhafaza ederek hi
tamında hemen yine muvakkat büroya iade edeceklerdir.
Madde 21 — Muvakkat büro, bidayeten, her renk
ve neviden ayrı ayn müteselsil olarak kaç numaraya
kadar kupon bastırmış olduğunu ve bunlardan hangi
renk ve nevilerinin hangi numaralarını nerelere gön
dermiş bulunduğunu Sümerbanka derhal bildirecektir.
Ma'dde 22 — Muvakkat büro kendisine malsandıklarınca gönderilen cetvellere ve iade edilecek kupon
lara ve dip koçanlarına gö.e kullan lan ve kullanılmayıp
iade edilen veya iptal olunan kuponları ve bunların is
timal mahallerini esas defterindeki kayıtlan hizalanna
işaret edecektir.

*C

Vazifesinin unvanı

•o
J5
rt
m

Maaş veya ücreti
tutan [l]

eV

S
>
u
rs
E
S

Bulunduğu vazifeye
tâyin tarihi
Evvelce bulunduğu
yerdeki vazifesinden
giyim eşyası alıp
almadiaı
Varsa Karısının adı
ve soyadı [2]
[1] Fevkalâde zam ve varsa mesken bedeli hariç
[2] Karısı esasen memur ise kanun mucibince

doğrudan doğruya müstahak olacağindan bu hane boş
bırakılacaktır

İmza

M aarif Vekilli¿í Tebliğler Derfíisi
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Giyim eşyası istihkakının tesbitine esas olacak
beyannamelere ait icmal cetveli

14 Birinciteşrin
Y. M P. Mû«sesesî
Mağaza! an

İstanbul

İstanbul
Kırklard’
Tekirdağ
Kocaeli
Bursa
Bolu

Ankara

Ankar*
Çankın
Çorum

İzmir

İzmir
Manisa

Nazilli

Aydm
Denizli
İsparta
Burdur
Muğla

Mersin

İçel

Kayseri

Kaysen
Kırşehir
Y ozgat

Vilâyeti:
Kazası
Dairesi

Nûraune: 2

Adı ve soyadı

İstihkakı
Maaş veya
Erkek elbi-Kadın elbi Ayakkabı
ücreti
selik kumaş selik kumaş kuponu
tutan
kuponu No kuponu No.
No.

Vazifesi unvanı

Mutemet

Daire Amiri

İmza

En büyük mülkiye âmiri

Nümune: 3

Diyarbaku

Umumi muvazeneye dâhil daireler

E rk e k için e lb ise lik k u m aş

.

E rk e k için elb ise lik k u m a ş kuponu

Konya
Erzurum

Vilâyeti
:
Kazası
:
Dairesi
:
Adı, Soyadı
:
Memuriyet unvanı:
Maaş veya ücreti
tutarı
:

Sivas
Darende
Tapu
Mehmet Özsoy
Kâtip
7 5 lira

N o:

086945

Vilâyeti
Kazası
Dairesi

: Sivas
: Darende
: Tapu

Adı, Soyadı
: Mehmet Özsoy
Memuriyet unvanı: Kâtip
Maaş veya ücreti
tutarı
: 7 5 lira

N o:

036945

E rk e k için e lb iselik k u m aş

Vilâyeti
: Adana
Kazası
: Ceyhan
Dairesi
: İnhisarlar '
Adı, Soyadı
: Hasan Eryürek
Memuriyet unvanı: Memur
Maaş veya ücreti
tutan
: 1 0 0 lira
N o:

019672

İnhisarlar

E rk e k için e lb iselik k u m aş kuponu

N o:

019672

Diyarbakı
Mardin
Bingöl
Muş
Van
Hakkâri
Siirt
Bitlis

,

/ Konya
I Niğde
Erzurum
Kars
Ağrı

Trabzon

Samsun

Samsun
Ordu
Sinop
Amasya
Tokat

Malatya

Malatya
Elâzığ
Tunceli

Gaziantep

Antakya

Vilâyeti
: Adana
Kazası
: Ceyhan
Dairesi
: inhisarlar
Adı, Soyadı
: Hasan Eryürek
Memuri)e unvanı: Memur
Maaş vaya ücreti
tutarı
.
: 1 0 0 lira

'

Rize
Giresun
Çoruh
Gümüşha-T'
Trabzon

Nümune: 4

Mülhak bütçeli daireler:

Tevziat mıntakası olaralı
ihtiva ettiği vilâyetleı

Sivas
Edirne

Î

.

I Gaziantei’
< Maraş
( Urfa
Hatay
^ Sivas
l Erzincan
Edirne

Zonguldak

/ Zonguldak
^ Kastamonu

Balıkesir

/ Balıkesir
\ Çanakkale

Antalya

Anralva

'

V»l| lió-i

1 4 Binncikânun 1942
y. M. P. Mûessesesi
Mağaza lan

Tevziat mıntakası olarak
ihtiva ettiği vilâvetler

D

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

2 7 , X I / 1 9 4 2

Esîdşehiı

Kız teknik öğretim

okullanna Nişantaşı Kız

Enstitüsünce satın alınıp gönderilen

Adana

Adana

Kız teknik öğretim
okulları eşyalannın
tesellümü h.

951

eşyalann tesel

lümünde ambalâjları açılırken mesul bir heyetin başın
da bulunması ve eşyanın sayılarak bir zapta geçirilme

" t
No.

S
o

C3
Q

Başlığı

3659 Bankalar ve Devlet mûesseseleri memurlan aylıklannın
tevhit ve teadülü hakkında
kanun
ll/VII/1939
4306 Devletçe parasız verilecek
giyim eşyası hakkında kanun
16/XI/1942

JS

ct
cn

U

H5 iS

si ve ambalâj otlan arasına karışabilmesi pek muhte
mel olan küçük levazırmn dikkatle aranmasının usul

Maarif Vekili a.

— 5238

MÜDÜRLÜĞÜ

U zel

2 7 / X } / 1 9 4 2

ÖZET:
Kırtasiye satış nis
petinin artırıldığına
dair.

Sayı : 2033/22/8990

işaret edilecektir.

Keza, silâh altında bulunan memur

lar da bordroda hizalarında silâh altında bulunduğu
Bunlar, pa

almayıp mensup

oldukları askerî daire veya birlik tarafmdan tanzim

VI. — Yerlimallar Pazarlan saaş mağazası bulunveya kaymakamca tâyin edilecek bir memur veya tüc

-Memurlara dağıtıla
cak pamuklu men
sucat dağıtımı h.

Yerlimallar

Pazarlanndan, halk

car mutemet vasıtasiyle vilâyet veya kazamn bağlı bu
lunduğu Yerlimallar mağazasına ibraz edilmek suretiy

tarihli ve 2033/14/7688

VII. — Mütekaidin, mâlûlin, yetim ve dullar için

muklu mensucat hakkında İktisat Vekâletinden alınan

hazırlanan numarah kuponlar. Borçlar Umum Müdür

26/XI/1942 tarihli ve 7/9433

lüğü tarafından malsandıklarma

sayılı tamime bağh

talimatnamenin örneği aynen aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılması hususunun ilgililere teb

Maanf Vekili

yazıya ektir:
A.

Daire ve mûesseselerin senelik tahsisatı veya müş

ö.

H aşan - A lt

Y üctl

yapılmakta olan kırtasiye saaşları, stoklann durumuna

MEMURİN, MÜSTAHDEMİN, MÜTEKAİT, MÂLÜL,

göre 1 birincikânun 1942 tarihinden itibaren yeniden

YETİM VE DULLARA

% 20 nispetinde artırılacak ve bu suretle malî yıl ba-

PAMUKLU MENSUCAT

TEVZİİNE DAİR TALİMATNAME

şmdan beri yapılan satışlar % 60 nispetine iblâğ edil

ve tebliğini rica ederim.
Maliye Vekili n.
M .

E.

T ek eli

— Sümerbank

ÖZET:

Tebliğler Dergisinin 194 üncü sayısında çıkan

Bu kuponlar, Yerlimallar

Pazarlan satış mağazası bulunan yerlerde maaş cüz
cek ve mal verildiği maaş cüzdamnm kupon numarası
yazılı sahifesine işaret edilecektir.
mağazası bulunmıyan yerlerde

Yerlimallar satış

mütekaidin, mâlûlin,

yetim ve dulların pamuklu istihkakı o mahallin bağh

rih ve 2/18887 sayılı kararname ile meriyete konulan

mukabilinde verilecek ve mahallî tevziat mülkiye âmi

talimamamenin 1 inci maddesinde zikredilen kimseler
istifade ederler.

rinin nezaret ve murakabesi ve mesuliyeti
numarah kuponlarla yapılacaktır.

tahtında,

Tevziattan sonra

bu kuponlar mülkiye âmirliği tarafmdan toplu olarak

ci bendiyle 17 nci bendinin son fıkrası pamuklu tevzi-

ait olduğu Yerhmallar

atınc.

Her hangi bir surette tevziden artan mal Yerlimallar

‘^lunmıyacaktır.
Adı geçeiı .jlimamamenin 1 inci maddesi, bilgi

Kırtasiye satış nis
petin n % 60 nis
petine çıkarıldığı h.

verildiği kaydedilecektir.

Yerlimallar

Mezkûr talimatnamenin 1 inci maddesinin 15 in
4 / X I I / 1 9 4 2

na kupon numaralan işaret edilmek suretiyle, dağıtı

bulunduğu Yerlimallar mağazasınca vali veya kayma-^
Pazarlarmın pa
kamın tâyin ettiği memur veya tüccar mutemede, mül
muklu mensucat tevziatından, hükümetçe ekmek ve ek
kiye âmirinin tasdik ettiği resmî listede yazıh ve ha
meklik hububat ve sair eşya ve maddelerin dağıtılması
kiki ihtiyaca tekabül eden miktar üzerinden, bedeli
na dair olup İcra Vekilleri Heyetince 22/X/1942 ta
I.

rin bu esas dâhilinde hazırlanmasının alâkadarlara ¿»mir

tevzi sırasında istihkak sahiplerine, maaş cüzdanlan-

danı ve senedi resmî ile birlikte mağazaya ibraz edile

terek fasıllardan alınan nakit havaleleri mukabilinde

gönderilecek talepnamele

gönderilerek maaş

lacak ve maaş bordrosunun hususi hanesinde kupon

sayıh

miş olacaknr.

linde mülkiye âmirinin nezaret ve murakabesi alan
da hak sahiplerine tevzi edilecektir.

tevziatı haricinde ve bedeli mukabilinde verilecek pa

liğini rica ederim.

950

yıp bilâhare alınmak üzere mahfuz tutulması bordroya

le bedeli mukabilinde aldırılacak ve bu mallar mahal

T. C.
MALİYE VEKÂLETİ
Kırtasiye Müdürlüğü

Sayı: 81/10837.

da gösterilecek, ancak istihkaklarımn bu kere alınma

mıyan yerlerde aynı suretle tanzim edilecek bordrolar vali

Memur ve müstahdemlerle, mütekait, yetim ve
dullara Sümerbank

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ

yan veya o tarihte mal almak istemiyenler de bordro

olunacak bordrolarda gösterilmek suretiyle alacaklar

ÖZET 1

Sayı: 81/10838

TAMİMLER;

Kırtasiye depolarına

V. — Bordroların tanziminde dairede bulunmı-

4 / X I I / 1 9 4 2

952

24/IX/1942

daire için toplu olarak aldınlacaktır.

dır.
n e ş r iy a t

24

şehrin Yerlimallar Pazarlan

mağazasına ibraz edilmek suretiyle mukabili mal her

muklu istihkaklarım dairelerinden

20 1539 4255

3

vasıtasiyle bulundukları

işaret edilmek suretiyle gösterilecektir.

ittihaz edilmesini rica ederim.

R.

3

bordro esası dâhilinde, birer bordro tanzim edilecek ve
bu bordrolar aynı daire için tâyin edilen bir mutemet

ÖZET:

Sayı: 7420 2/16664
Eskişehir
Bilecik
Kütahya
Afyon

S ayfa: 7 7

için, işbu talimatın sonuna eklenmiştir.
II. — Tevzi,

mağazasına

gönderilecektir.

Pazarına iade edilecektir.
VIII. — Tekaüt maaşı aldığı halde aynı zamanda

yalnız pamuklu mensucata şâmil

1 inci maddede yazılı vazifelerden

birini

görmekte

olup, beher şahsa 20 metre murabbaı hesabiyle ve be

olanlar yalnız mütekait sıfatiyle bu tevziden müstefit

deli mukabilinde yapılacaktır.

olurlar.

Bu kimseler, çalıştıkları daire veya mües

III. — İşbu tevziat bir defaya mahsus olup umu

sese bordrosuna ithal edilmeyip tekaüt maaş cüzdanı

mi surette halka yapılacak beşer metrelik tevzi ile il

mukabihnde ve 7 nci maddede yazılı esaslar dâhihnde,

landa Maliye Vekâletinden alman 27/XI/1942 tarihK ve 2033/22 8990 sayılı tamimin bir örneği yuka

gili değildir.

pamuklu tevziatından istifade ederler.

nüfus hüviyet cüzdanlarına dairelerince hiçbir işaret

alan ve halen mebus bulunanlar, yalmz Büyük Millet

rıya aynen çıkarılmıştır.

konmıyacaktır.

Meclisi âzasına mahsus pamuklu tevziatmdan istifade

, ■

nüfus hüviyet cüzdanları mukabilinde yapılacak halk

925 sayılı tamime ektir:
Kırtasiye satışınm % 60 nispetine çıkarıldığı bak

İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A.

Ö.

H a şa n -A li

Yücel

Bu itibarla memurlara mahsus tevziatta
Bu tevziden istifade edecekler ayrıca

tevziatından da faydalanabileceklerdir.
IV. — Memur ve müstahdemler

Tekaüt maaşı

ederler.
IX . — Gerek memurin ve müstahdeminin ge

için, birinci

rekse yetim, dul, mütekaidin ve mâlûllerin münferit

maddede bildirilen talimatnamenin 14 üncü maddesine

istihkakları parçalara bölünemez.

tevfikan ve mezkûr

Yerhmallar Pazarlan mağazasına, hangi vilâyet ve ka-

talimatnameye ekli 9 numaralı

Diğer taraftan, her

M aarif Vckilllei Tebliğler Dersris»

S ay fa: 7 8
ea mutemetlerine ve mütekait ve emsaline mahsus han
gi numaralı kuponlara mukabil mal verecekleri tebliğ
edileceğinden, mutemetler ve kupon mukabilinde mal
alacak kimseler istihkaklarını ancak bağlı bulunduklan Yeri ima 11ar mağazasından alabileceklerdir.
X . — Yerlimallar Pazarlan müesseseler!, tevzi
at müddetince mağazalannda| mevcut pamuklu çeşit
leri miktar ve nispetlerini gösteren bir cetvel tanzim edi
lerek mağaza dâhiline talik edeceklerdir. Binaenaleyh,
mutemetlerle diğer hak sahiplerinin, müracaat gününde
ki umumi çeşit nispetlerine uygun taleplerde bulunma^
lan ^ve muayyen çeşitler üzerinde ısrar etmemeleri lâ
zımdır. Mal bulunmaması veya kalabalık gibi mahzurlan önlemek üzere, mutemetler mağazalara gönderil
meden evvel mağaza şefliği ile temas edilerek müracaat
günü tesbit edilecektir.
X I. — Yerlimallar Pazarlannın, tevzie ait kayıt
lan muntazam tutması, müsbit vesaiki her teftiş ve
murakabeye hazır bulundurması ve tevzide sürat ve
sühulet temin etmek üzere amelî tedbirler ittihaz et
mesi lâzımdır.
İCRA VEKİLLERİ HEYETİNİN 23/X/1942 TARİH
VE 2/18887 SAYILI KARARİYLE M ERİYET MEV
KİİNE KONAN
(Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hububat ve sair
eşya maddelerin dağıtılmasına dair talimatname)
*
Madde 1 — Bu talimamameye göre yapılacak
dağıtmalardan aşağıda gösterilenler istifade ederler:
1 — 3656 (Devlet baremi), 3659 (Müessesat
baremi) sayıh kanunlara tâbi memur ve müstahdem
ler,
2 — 3173 (Derairyollan baremi) sayılı kanuna
tâbi memur ve müstahdemler (amele ve işçiler hariç).
3 — 3656 sayılı kanunun 19 uncu ve 3659 sayıh kanunun 10 uncu maddeleri şümulüne dâhil mü
teferrik müstahdemler ve daimî yevmiyeli memurlar.
4 — Barem kanunları haricinde hususi kanun
lara göre maaş ve ücret alanlar (vaizler, dersamlar, ve

14 Ririncikânun 1 9 4 2

hat bakıcılar, başbakıalar, müvezzi ve başmüvezziler
ve hayrat hademeleri),
5 — Bütçelerin masraf tertiplerinden alınan kad
rolarda çalıştırılanlar.
6 — 3238 sayıh kanunun 5 inci maddesinde ya
zılı köy eğitmenleriyle 3803 sayılı kanunun hükümle
rine tâbi köy öğretmenleri,
7 — Tekaüt, dul ve yetim maaşlariyle mâlûliyet ve hidematı vataniye maaşı alanlar.
8 — 2624, 3299 ve 3976 sayılı kammlara gö
re ücret alan yardımcı öğretmenlere,
9 — 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alanlar,
10 — Eli işten çektirilenlerle kadrosu ilga edilen
ve vekâlet emrine alınan memurlar ve açıktan tâyin
edilen vekil ve memur, müstahdemler,
11 — Anadolu Ajansı memur ve müstahdemle
riyle Radyo' yayın müesseselerinde daimî surette ça
lışan yevmiyeli sanatkârlar,
_
12 — 151 sayılı kanunla kurulan Ereğli Kömür
Havzası Sağlık Teşkilâtı ve Amele Birliği memurları,

TÂYİNLER;
Devlet Konservatuvan Dekor Tarihi Öğretmem
Tank Sevener aynı okul Tatbikat Sahnesi Teknik Mü
dürlüğüne tâyin edilmiştir.

TAKDİRNAME ALANLAR:
Balıkesir Maarif Müdürlüğü Muavini Cezmi
Berktin tercüme ettiği «Cenubu Garbi Anadolu’d»
Türk Mimari Eserleri» adlı eserden dolayı bir takdirnemeyle taltif edilmiştir.

Liselerin 2 nci sınıfına mahsus
Devletler Coğrafyası
(Behçet Güçer)
İkinci fasikül (kitabın tamamı)
satışa çıkarıldı.
Fiyatı 70 Kuruş.

13 — 2005 sayılı kanun mucibince Maarif Vekâ
letince açılan mektep pansiyonlarında çahştınlanlar,
14 — Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle
bunlara bağlı teşekküllerde ve Halk Partisiyle Halkev
lerinde daimî surette çalışan memur ve müstahdemler
ve mütedavil sermayeden ücret alan daimî müstahdem
ler,
15 — Yukarda 1— 14 üncü fıkralarda zikredi
lenlerin harcirah kararnamesine göre beslemeye mecbur
oldukları kimseler (Zevce, evlât, anne, büyük anne,
kızkardeş, tonm),
'
l'6 — 3661 (Askerî barem) sayılı kanuna tâbi
olanların ve,
17 — 3779 (Gedikliler baremi) sayılı kanuna
tâbi gedikli erbaşlarla takımbaşları ve gedikli subayla
rın, kendileri hariç olmak üzere yalnız beslemeye mec
bur oldukları kimseler.
D İK K A T: Yukardaki 15 inci bent ile 17 nci
bendin son cümlesi pamuklu tevziatmda tatbik olımmıyacaknr.

1938 yılında Çanakkale Valiliğinde
çalışmış olan ilk okul öğretmenlerine
Çanakkale ve merkez köylerinde
1 9 3 8 yılında ödevli olup da herh an gi
bir sebeple oradan ayrılmış bulunan ilk
okul öğretmenlerinin haziran, temmuz,
ağustos 1 9 3 8 aylarına ait mesken be
deli alacaklarını aldırmak için noterlik
ten tasdikli vekâletname ile vekil tâyin
etmeleri Çanakkale M aarif Müdürlüğü
nün 2 6 / X I/ 1 9 4 2 tarih ve 3 9 1 4 sayılı
yazısiyle bildirilmiştir. İlgililere ilân
olunur.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

T. C.
'MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ
l ir .

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI-

İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

28 BÎRÎN CİKÂN UN

C İL T : 5

KANUNLAR:
Seferberlikte ve 7 a fevkalâde hallerde
askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle
icra takiplerinde yapılacak muameleler
hakkında kanun
Kanun No. 4308

Kabul tarihi: 30/11/1942

Madde 1 — Seferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerî hizmet sebebiyle ikametgâhlarından devamlı
olarak ayrılmış olan muvazzaf veya ihtiyat askerî şa
hıslar hakkında açılmış ve açılacak hukuk dâvalarında
ve yapılan icra takiplerinde mahkeme veya icra hâk mi,
alâkalının veya mümessilinin taLbi üzerine veya re’sen
ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununım 465 inci
maddesinin birinci fıkrasında yazılı şartlan aramaksızın
adlî müzaherete müteallik hükümleri tatbik edebilir.
Şu kadar ki mensup olduğu kıta komutanlığın
dan müzaherete müstahak olduğıma dair Vesika ibraz
edenler hakkında birinci fıkra hükümlerinin tatbiki
mecburidir.
Madde 2 — Seferberlikte veya fevkalâde haller
de askerî hizmet sebebiyle ikametgâhlarından devamlı
olarak ayrılmış olan muvazzaf veya ihtiyat askerî şa
hıslar hakkında açılmış veya açılacak hukuk dâvalalarında bunların muhakemede bizzat hazır bulunmala
rında katî zaruret görülen hallerde, dâvalan,
mahkeme karariyle seferberliğin veya fevkalâde halin
sona erdiği tarihten itibaren iki ay sonraya kadar te
hir edilebilir. Ancak bu müddetten önce terhis edi
lenlerin veya ikametgâhlarına avdet edenlerin dâvala
rına taraflardan birinin talebi üzerine devam olunur.
Birinci fıkra hükmü icra tetkik merciinde görü
len dâvalarda da tatbik olunur.
_
Tehir müddeti zarfında müruru zaman işlemez.
Tehir hakkındaki kararlar kabili temyiz olup di
ğer dâvalara tercihan ve müstacelea tetkik olunur.
Temyiz mahkemesinin bu hususta vereceği ka
rarlara karşı ısrar ve tashihi karar caiz değildir.
Madde 3 — Seferberlikte veya fevkalâde haller
de askerî hizmette bulunan askerî şahıslar hakkında
yapılan icra takiplerinde borçlunun askerî hizmet se
bebiyle işinden ayrılmış olmasının malî vaziyetini boz
duğu ve bu sebeple tediye bakımından kendisine ko
laylıklar gösterilmesini istilzam e t ği halUrde icra hâ
kimi, İcra ve İflâs Kanununun 111 inci maddesi hü
kümleri dâhilinde borcun bir seneyi geçmemek üzere
taksitle ödenmesine karar verebilir. Bu' maddeye tev
fikan verilen kararlar kabili temyiz olup diğer dâva
lara tercihan ve müstacelen tetkik olunur.
'
Nafaka borçlarında bu madde hükmü tatbik olun
maz.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

SA YI: 204

1942

Madde 4 — Bu kanunun şümulüne giren dâva ve
tetkiklerde mahkeme lüzum görürse, alâkalının ifadesi
ni adlî mahkemelerin bulunmadığı yerlerde askerî mah
kemeler vasıtasiyle ve istinabe yoliyle alabilir.
Madde 5 — Seferberlikte veya fevkalâde hallerde
askerlik vazifesi icabı olarak ikamet etmekte bulundu
ğu şehir, kasaba veya köyden ayrılmak mecburiyetinde
olan askerî şahıslar mukavele ile kiraladıkları mesken
lerin mukavelelerini feshedebilirler.
^Mukavelenamelerde hilâfına konmuş olan şartlar muteber değildir
Madde 6 — Bu kanun hükümleri vergiden mü
tevellit âmme alacaklanna tatbik olunmaz.
Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 8 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra
Vekilleri Heyeti memurdur.

reden izin almaksızın veya bu usule gö
re hastalığı saptanmaksızın 3 gün oku
la gelmiyen talebe, yatılı ise Profesör
ler Encümeni karariyle yansızlığa çıka
rılır; yatısız ise ilerde yatılı olmayı istiyemez; bu sebeple yansızlığa çıkarılan
talebe, sınıfını iyi ve pek iyi derece ile
geçtiği ve umumi halleri kusursuz ol
duğu takdirde ertesi yıl tekrar yatılı
kadrosuna alınabilir.
Bir gün içinde engelsiz ve izinsiz ola
rak bir derse girmiyen tah-be o gün de
vam etmemiş sayılır; ancak talebeye bir
gün içinde birden fazla devamsızlık
kaydolunamaz.
Muvafıktır
12/X1I/1942
Ma,rıı Vekili

3/12/1942

H a şa tı-Â li

Yücel

KARARLAR:
T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı: 353
Karar tarihi: 12X11/1942

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı

ÖZET:
Siyasal Bilgiler Oku
lu Talımatnamesi'nln
77 nci maddisi h.

Sij’asal Bilgiler Okulu Talimatnamesinin 77 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında Yüksek Öğretim
Umum Müdürlüğünün, 24/XI/1942 tarihli ve 9220/
1— 1065 sayılı yazıya ekli olarak gönderdiği Siyasal
Bilgiler Okulu Müdürlüğünün teklifi incelendi.
Y a
pılan değişiklik, esas itibariyle uygun görüldüğünden
maddenin aşağıdaki şekle konarak Vekillik Makamının
yüksek tasvibine arzı kararlaştı:
Madde 77. — Okulun yatılı ve yatısız bürün talebe
sinin derslere, amelî kur ve seminerlere,
mütalâa ve konferanslara devam etme
si mecburidir. Devamın yoklanması u j u .
İÜ okul idaresince saptanır.
'
Hastalık sebebiyle veya her hangi bir
..
engel yüzünden bir ders yılı içinde 65
günden fazla devamsızlığı saptanan ta
lebe, o ders yılının imtihanlarına gire
mez. Hastalık hali, okul revirine yat
makla, yahut resmî hastane raporiyle
veyahut okul doktoru tarafından tasdik
edilen hastalık raporu ile sabit olur.
Engel hali usulü dairesinde okul yöne
timinden izin alınmakla meşru ve mu
teber olur. Bir ders yılının her hangi
bir ayında meşru engele dayanarak ida

Karar s a y ısı: 351
Karar tarihi: 12-X11-1942

ÖZET

Kız MesUk Öğret
men Okulunun İhti
sas Şubeieı i ve deıs
dağılma cetveli h.

Kız Teknik Öğretim Müdürlüğünün, Ankara Kız
ÎLleslek Öğıeımen Okulunda mevcut Dikiş-Bıçki, Moda,
Çiçek, Çamaşır, Nakış, Evidaresi-Yemek Pişirme, Mes
lekî ve Tezyinî Resim, Çocuk Bakımı isimleri altında
ki müstakil ihtisas şubelerinin memleket iht yacına
göre birleştirilerek Moda-Çiçek, Çamaşır-Nakış, Mes
lekî ve Tezyinî Resim, Dikiş-Biçki, Evidaresi-Yemek
Pişirme, Çccuk Bakımı ihtisaslarına ircaı ve ancak
ikinci ders yılı sonunda muayyen gurup derslerinden
birinde müsıema kabiliyet gö'^teıdikleri öğretmenler
kurulunca tesbit edilenlerin üçüncü sınıfta yalnız o
ders istikametinde ihtisasa sevk edilmeleri hususunda
ki teklifi ve bu vaziyete göre tertiplenen ders dağıt
ma cetvelleri ve Moda-Çiçek şubesinin Moda, Çiçek,
Çamaşır-Nakış şubesinin çamaşır, çamaşır ihtisası ve
nakış ihsıısası müfredat programları uygun görülerek
bağlı şekilde kabulleri hususımun Vekillik Makamına
arzı kararlaştı.
■
Muvafıktır
12'X11M942
Maar f Vekili
H a ş a t ı- A li 1 ü cel

S a y fa :
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KIZ M ESLEK Ö Ğ RETM EN O K U L U H A FT A L IK D ERS C E T V E L İ
S ın ıf I.
D ERSLER

1
2
3
4

—
—
—
—

B çki Dikiş
Moda
Yap na çiçek
Evidaresi vc yemek
pişirme tatbikatı
5 — Mesl«kî resim
6 — Çamaşır
7 — Nakış
8 — Çocuk bakımı, fizyoloji, hasıa bakımı
ve hıizıSiihha
9 — Bitkiler ve hay
vanlar
10 — Umumi Fizik
11 — bizigin evidaresîne tatbiki
12 — Umumi Kimya
13 — Kimyanın evıdareSine ta bıkı
^
14 — Bfsin ff-nni
15 — M. nsucat
İ6 — Mimari ve mobilya
17 — Ed-biyat
18 — Ruhbılim ve pedıgoji
19 — Yabancı dil
20 — Askerlik

Biçki
Dikiş

Moda
Çiçek

Evîdıresi
Y emek

Çamaşır
Nakış

Mrslekî
Resim

18
—
—

__

_

__

--

9
9

—
—

—
—

—
—

2
4
2
2

2
4
2
2

19
2

2
6
10
10

2
20

—

2

2

2

2

Moda
Çiçek

Evidaresi Çamaşır
Yemt k
Nakış

—
—

—
—

—

—

—
2

9
9

_

—

—

—

—■

1
4
2
2

1
4
2
2

18
1

1
6
10
10

1
20

6

2

2

—

2

2
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kİ c -r »>• .t:
S T t : « -T3

2

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

i

•

-■.

2
—

—

—

2
2
1
1

—

—

1

1

1

2

2

2

2

2

3
3

3
3

3
3

2

2

2

3
3

3
3

2

3
3

2

3
3

3
3

2

2

2

3
3
2

3
2
3

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

II

III

Sosyoloji ve Ekonomi
—
Umumi ve Meslekî Psikoloji
—
Umumi ve Meslekî Pedagoji
—
Umumi ve Meslekî Öğretim Usulü
—
Atelye, Ders Tatbikatı ve Lâboratuvarı —
Meslekî Sağlık Bilgisi
—
Askerlik
'
2
2
Atelye
20
16
Toplam
44
44

2
1
1
2

•

Karar sayısı: 355
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.Vuvafıktır
22 XII/1942
Maant Vekili
H a sa n -Â li

Y ücel

1

2
Y Ü K S E K
44

Y ik el

ÖZET :
\ uksek
Mtühend’s
O kuIu d s 'p ’.in talımatoamesı h.

Yüksek Mühendis Okulunda bugün tatbik edil
mekte olan İnzibat Talimatnamesinin görülen ihuyaç
üzerine değiştirilmesi ve yerine okul idaresince hazır

__

lanan talimatname projesinin konulması hakkında Er

4
2

kek Teknik Öğretim l^Iüdürlüğünün teklifi ve buna

2
3

-

rürlüğe konulması hususunun Vekillik Yüksek Makaminin tasvibine arzı kararlaşa.

12

A^uva'ıktır
12/XII/1942
Maarif Vekili
H aşan - A li

Karar tarih i: 22/X II/l942

III

V

e tc- 5

bakımı şubeleri joklur. Cçüccü sınıftaki bu çubeye, ikinci sınıfı ikmal edenlerden çocuk bakımında en

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra r ı
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Meslek Öğretmen Okulu Ağaç İşleri
Şubesi ders dağıtma cetveli

k.' ^ S
_2 -V ■*}
- r;
D u
—
- = a
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- 1

Erkek Teknik Öğret
men Okulu Maran*
gozIuk Şubesin le
tatbik edilecek ma
tematik programı h
Erkek Meslek Öğretmen Okulunun marangoz
luk kısmında tatbik edilen matematik müfredat prog
ramı seviyesinin, talebenin fiz.k ve mekanik gibi ders
leri kavramasına kâfi gelmediği anlaşıldığından, bu
şubede de demircilik şubesi matematik programına gö
re öğretim yapılması hakkındaki Erkek Teknik Öğre
tim Müdürlüğünün teklifi uygun görülerek keyfiyetin
Vekillik Aiakammın tasvibine arzı kararlaştı.

£ £
4)
U
:c ;o
9)

^

1

ÖZET;

Her m eslek şubesinde
ihtisas sın ıfı

18
—

Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı

Türkçe ve Edebiyat
Resim
Umumi Teknoloji
Atelye Teknolojisi
Fizik
Umumi ve Sınai Kimya
Matematik
Mekanik ve Tatbiki Makine
Malzeme
J>Ietme Belgesi
Yabancı Dil

Meslekî
Resim

2

(I) Brinci ve ikinci sınıflarda ajrıca çocuk
ka »iliycti görülenler seç.lir.

Karar sayısı : 354
Karar tarihi ; 12 XII/1942

B ’çki
Dikiş

S ın ıf III.

2

X

.çok

S ın ıf II,

ilişik proje incelendi.
üksek Mühendis Okulu Disiplin Talimatna
mesi» nin Heyetimizce tesbit edilen ilişik şekliyle yü

M Ü H E N D İ S

O K U L U

DİSİPLİN TALİM ATNAMESİ
I.

GENEL ESASLAR

Aladde 1. — Yüksek Mühendis Okulu talebesi
nin üzerlerinde büyük bir dikkatle duracağı esaslar
şunlardır;
a) Cumhuriyet rejiminin aydın bir yurttaştan istediği
yüksek sosyal vasıflan elde etmek;
b) Yüksek öğrenim hayatının ic..b.tti.diği dikkat, cid
diyet ve çalışkanlıktan ayrılmamak;
c) Çalışma disipl nin n \e işbirliği sisteminin korunma
sı için okulun nizamlarına, kendi ödevlerine ve
arkadaşlarının haklarına riayet hususunda dikkatli
olmak, okulun içinde karşılıklı sevginin ve iyi
arkadaşlık havasının bozulmamasına çalışmak;
d) \ üksek bir kültür kurumunun hayatına ve men
suplarına yaraşmıyacak her türlü çirkin ve ayıp
sayılan hareketlerden çekinerek yüksek okul tale
beliği şerefini korumak;
e) Derslere, işlere, ately^ve lâboratuvarlara munta
zam devam ederek öğretim ve idare heyetleri ta--,
rafından kendilerine verilecek ödevleri yerine ge
tirmek ;
^
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f) Arkadaşlarına ve çevresindekilere
sevgi ve saygı
telkin edecek bir gidişte ve karakterde olmak;
g) Öğretim ve idare heyetleri mensuplarına karşı de
vamlı bir saygı ve nezaket göstermek, okul müstah
demlerine iyi muamele etmek;
.
ti) Okulun ve pansiyonun, okul idaresince yapılacak
iç talimatlarına aykırı hareket etmemek;

II.

TALEBENİN YAPMAKTA
OLMADIĞI İŞLER

SERBEST

Madde 2. — Aşağıda sayılan işleri talebe ancak
xnüdürün müsaadesiyle yapabilir:
,a) Okul veya pansiyon binası içinde her hangi bir
şekilde toplantı yapmak, nutuk söylemek, konfe
rans vermek;
h ) Okul veya pansiyon binası içinde kitap, risale, be
yanname dağıtmak veya
duvarlara ilân yapıştır
mak;
*
£) Okulun adını kullanarak memleket içinde veya dı
şında toplu gezmeler tertibetmek.

JIL

DOĞRUDAN

DOĞRUYA
İŞLER

SUÇ

SAYILAN

Madde 3. — Aşağıda gösterilen işleri ve benzer
lerini yapmak talebe için suç sayıhr:
a ) Okula bildirilmesi gerekli olan hal ve du'umlan
saklamak veya yanlış bildirmek, yanlış adres ver
mek, değişen adresini bildirmemek;
b ) Okuldan alman hüviyet
varakalarını veya diğer
belgeleri başkasına vererek o kimseyi talebe hak
larından istifade ettirmeye teşebbüs etmek;
c ) İdare tarafından veya idarenin müsaadesiyle talebe
tarafından asılan
ilânları ve programları kopar
mak, bozmak, değiştirmek, üzerlerine yazı yazmak
veya resim yapmak;
i ) Dersanelerde, atelye ve lâboratuvarlarda, kütüpane ve konferans
salonlarında çalışmalara engel
olacak şekilde hareket etmek, koridorlarda ve isti
rahat yerlerinde gürültü yapmak;
d) Ayrılmış olan özel yerin dışında okul ve pansiyon
binaları içinde ve bahçelerinde tütün içmek;
e ) Öğretim ve idare heyetleri mensuplarına, okul ve
pansiyon memurlarına karşı terbiye ve nezaket ka
idelerine uygun olmıyacak şekilde hareket etmek,
kendilerinden her hangi bir şekilde doğruyu sakla
mak veya kendilerine hareketle, sözle, yazıyla hür
metsizlikte bulunmak; arkadaşlarını okul idare ve
öğretim heyetleri ve memurları aleyhine teşvik et
mek;

f) Okulu ziyarete gelenlere karşı lâübali veya saygı
sız harekette bulunmak;
g) Okulun ve pansiyonun eşyasını fena kullanmak,
tahribetmek, okulun malı olan kitap, risale ve mec
muaları temiz ve itinalı kullanmamak veya kay
betmek ;
h) İmtihanlara kendisi veya
karıştırmak;

arkadaşları lehine hile

i ) Çoğaltılmaması arzusu ilgili profesör veya öğretmen
tarafından bildirilmiş olmasına rağmen veya mak
bul olmıyan bir maksatla ders notlarını çoğaLmak,
bu notları mehaz göstermeden neşretmek;

j ) Okul pansiyon memur ve müstahdemlennin işlerine
karışmak;
k) Okulun diğer nizamlarına ve talimatlarına ve ida
rece verilen emirlere aykırı harekette bulunmak;
l) Okul tarafından verilen kitap, elbise, dış ve iç çamaşırlarıyle sair eşyayı her hangi şekilde elden çı
karmak veya tahribetmek;
m) Yatak ve yemek salonlarına vakitsiz girip çıkmak;

,

n) hiütalâa zamanlarında mütalâa salonundan başka
yerde bulunmak;

o) Okul ve pansiyon binaları içinde muaşeret kaide
lerinin müsaade etmediği kıyafetlerle dolaşmak;
•ö) Yatılı talebe için idarece lesbit edilen izin zaman
ları dışında okuldan ve pansiyondan çıkmak;

p) Ahlâka aykın kitaplar ve risaleler okumak, re
simler edinmek;
.
r) Okulun ve pansiyonun heı hangi bir suretle sükû
net ve intizamını bozmak;
s) Okul içinde veya dışında içki ve diğer keyif verici
maddeler kullanmak ve kumar oynamak, okula
veya pansiyona sarhoş gelmek, içki veya keyif ve
rici maddelerle kumar levazımı getirmek;
ş) Gece izinsiz olarak pansiyonda bulunmamak;
t) Sahibinin izni -olmaksızın
başkalarına ait eşyayı
kullanmak;
;u) Yoklamalarda başka arkadaşlarının yerine görün
mek veya imza atmak;
ü) Arkadaşlariyle kavga etmek, söğüşmek ve döğüşmek, üzerinde veya eşyası arasında taşınması yasak
olan her türlü silâh bulundurmak;
v) Okul içinde veya dışında işlenmiş her hangi bir
suçtan dolayı mahkemece mahkûm edilmek;
y) Okul idare ve disiplinine karşı her hangi bir toplu
ve anlaşmalı harekete önayak olmak veya bu çeşit
bir harekete karışmak;
.
z) Okula idarenin malûmatı ve müsaadesi olmaksızm dışardan misafir getirip yemek yedirmek ve
pansiyonda yatırmak.
IV.

DİSİPLİN

KURULU

Sayfa: 1 0 9
daki kararlan müdürün tasdikiyle idarece hemen tat
bik olunur.
Okuldan bir aydan fazla müddetle çı
karma, tecilli olarak okuldan çıkaxma ve büsbütün
çıkarma cezalarını alan talebeye ait evrak ile Disiplin
Kurulu kararı sureti tetkik olunmak üzere karar tari
hinden itibaren en çok beş gün içinde Vekilliğe gön
derilir.
Disiplin Kurulu kararlarından okul müdür
lüğünce veya Vekillikçe tasdik olunmıyanların Disiphn Kurulu tarafından tekrar incelenmesi gereklidir.
Kurul, ilk kararını değiştirmeye lüzum görmediği tak
dirde keyfiyeti gerekçesiyle ikinci kararında tesb t etme
ye mecburdur. Bu takdirde bu nevi kararlar sen olarak bir
defa da Vekillik İnzibat Meclisi tarafından incelenir
ve bir hükme bağlanarak gereğince hareket olunur.
Haklarında verilen cezanın Vekillikçe tasdıkına
kadar okulda kalmasında sakınca görülen talebeleri,
müdür muvakkaten okuldan ve pansiyondan uzaklaştırabihr.
■ ^
V.

CEZALAR

.

Madde 12. — Bu talimamameye aykırı hareket
veya ihmalde bulunan ve gösterilen suçlan ve benzer
lerini yapan talebe, suçun mahiyedne ve suçlunun du
rumuna göre şu cezalardan biriyle cezalandırılır:
1) İhtar (disiplin notunun kırılmasını icabe*^tirmez).
2) Tekdir (bu cezaya çarpılan talebe disiphnden 1/3
not kaybeder).

Madde 4. — Okulım disiplinine taallûk eden
3) Tescil (bu cezaya çarpılan talebe disiplinden 1 not
hususlar hakkında karar alınması ve bu talimatnameye
kaybeder).
aykırı hareket eden talebenin aşağıdaki maddelerde'
4)
Yalnız pansiyondan bir aya kadar muvakkat çıkar
gösterilen şekilde cezalandırılması, Disiplin Kuruluna
ma (bu cezaya çarpılan talebe disiplinden 2 not
ait bir ödevdir.
kaybeder).
Madde 5. — Disiplin Kurulu Profesörler Kurulunca
5) Okuldan ve pansiyondan bir aya kadar muvakkat
her öğretim yılı başında bir yıl süre ile seçilecek bir
çıkarma (bu cezaya çarpılan talebe disiphnden 3
profesörün başkanlığı altında:
not kaybeder).
a) Öğretim işleri muavini
6) Okuldan ve pansiyondan bir yıla kadar muvakkat
b j İdare işleri muavini
c)
Her yıl öğretim kurulunca seçilecek iki pro çıkarma (bu cezaya çarpılan talebe disiphnden 4
not kaybeder).
fesör ve öğretmenden
7) Okuldan tecilli çıkarma (bu cezaya çarpılan talebe
ibaret olmak üzere beş kişi ile kurulur.
disiplinden 5 not kaybeder). ^
Disiplin Kurulunun müzakere edip karar verebil
8)
Okuldan büsbütün çıkarma.
mesi için en az üç üyenin bulunması şarttır. Karar
Bu cezalardan ihtar ve tekdir cezalan doğrudan
lar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.
Reyler
doğruya
müdür tarafından da verilebilir. Bundan yu
denk olduğu vakit başkanın bulunduğu tarafın kararı
karı
cezaiarın
ancak Disiplin Kurulu tarafından veril
esas tutulur. Başkanın bulunmadığı toplanuLrda pro
mesi ve talebenin şahsına yazılı olarak tebliğ edilmesi
fesörlerin kıdemlisi başkanlık eder.
gereklidir.
Madde 6. — Disiplin Kurulu üyeleri reyini behe
Cezaların ihtardan ve tekdirden maadası talebenin
mehal müspet veya menfi olarak kullanmaya mecbur
velilerine de sebebiyle birlikte, ayrıca yazılı olarak bildur. 'Verilen kararlar özel defterine kayıt ve başkan
dirihr.
ve üyeler tarafından imza edihr. Muhalif rey veren
Madde 13. — Talebeden b r'nin okul ve^ a pansi/on
ler muhalefetleri sebeplerini
karax altına yazmaya
içinde ve dışında kanunca takibi gerektiren bir suç iş
mecburdurlar.
lediği haber alınır alınmaz derhal tahkikata başlanır
Madde 7. — Disiplin Kurulu, bu talimamame
ve icabederse mahkeme karan beklenmeksizin kendisi
ile kendisine ödev olarak verilen işlere müdürün ha
ne disiphn cezası verihr.
'
valesiyle bakar.
Okul müdürü, Disiplin Kurulunu, okulun ge
Madde 14. — a) Bir ayda üç ihtar alanlar dördüncü bir
nel intizam" ve disiphniyie ilgili meseleler üzerinde
ihtarı mucip harekette bulunması hamüzakere yapmak için toplantıya çağırdığı zamanlar,
hnde bu dördüncü ihtar tekdire;
kurula kendisi başkanlık eder.
b) Bir sömestr içinde iki tekdir cezası
Madde 8. — Disiplin Kurulu her ayın son haf
alanlar üçüncü bir tekdiri mucip hatasında önceden kendi aralarında saptanacak bir gün
4
rekette bulunması halinde bu üçüncü
de olağaft, önemli ve acele işlerde müdür tarafından
tekdir tescile;
davet edileceği günlerde olağanüstü olarak toplanır.
c) Bir yıl içinde iki defa tescil cezası
hladde 9. — Okul idaresi talebenin disiplin ce
alanlann ikinci tescil cezası, icabına
zasını icabettiren bir işini ve>'a ihmalini gördüğü tak
göre bir aya kadar pansiyondan veya
dirde lüzumuna göre suçlunun ve şahitlerin ifadeleri
•
hem okuldan ve hem pansiyondan
ni alarak suçun delillerini saptar ve Disiplin Kurulu
muvakkat çıkarma cezasına;
na verir.
Tanzim olunan fezlekede suçun mahiyeti
d) Bütün öğrenim hayatında bir defa mu
delilleriyle birlikte belinilir ve talimatnarr^enin suça
vakkat olarak okuldan veya pansiyon
temas eden hükmü açık olarak gösterilir.
dan çıkarılma cezasına uğramış olan
Madde 10. — Disiplin Kurulu verilen işi kısa
ların yahut tecilli okuldan çıkarma ce
bir zamanda bitirmekle mükelleftir.
zasına uğrıyanlann ikinci defa aynr
Madde 11. — Disiplin Kurulunun, okuldan bir
cezaya duçar olması, bu cezanın büs
aydan fazla müddetle muvakkat çıkarma, tecilli veya
bütün okuldan çıkarılma cezasına tah
büsbütün çıkarma cezalarından başka cezalar hakkınvilini icabetıirir.
.
,
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Sayfarııo
Madde 15. — 9/XII/1936
tarihli «Yüksek
Aiühendis Mektebi Talimatnamesi» hükümden kal
dırılmış ve okula tebliği tarihinden başlamak üzere iş
bu talimatname yürürlüğe konulmuştur.

Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
ÖZET:
Yüksek Mühendis
okulu dergi i tali
matnamesi h.
Y'üksek Mühendis Okulunca ^çıkarılacak «Yük
sek Mühendis Okulu Dergisi» için okul idaresi tara
fından hazırlanan ve Erkek Teknik Öğretim Müdür
lüğünün 4721 sayılı ve İÜ/X11/1942 tarihli yazısına
ekli olarak Heyetimize havale olunan talimatname tas
lağı incelendi.
«İstanbul Yüksek Mühendis Okulu Dergisi»
adiyle çıkarılacak olan bu dergi için ilişik şekilde sap
tanan talimatnamenin kabulü hususunun Vekillik Yük
sek Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Karar sayısı : 356
Karar tarihi: 17/XII/1942

YÜKSEK MÜHENDİS OKULU TARAFINDAN
ÇIKARILACAK
DERGİ
HAKKINDA
TALİMATNAME
Madde 1. — İstanbul Yüksek Mülıendis Okulu
tarafından «İstanbul Yüksek Mühendis Okulu Dergisi»
adiyle bir dergi çıkarılacaktır.
Madde 2. — Bu dergi 1935 yılma kadar çıkmış
olan «Mühendis Mektebi Mecmuası» nın «yeni seri»
sini teşkil edecek, boy ve şekil bakımından onun ben
zeri olacaktır.
Madde 3. — Dergi yılda beş sayı olarak çıka
rılacaktır.
Aiadde 4. — Derginin ereği okul ve öğretim
elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve tekniğin mem
leket ve dünya ölçüsündeki ilerleyişlerini yaymak, okul
ile eski talebeleri ve memleket mülıendisliği arasında
bir bağlantıyı sağlamaktır.
Madde 5. — Derginin asıl yazı heyeti okulun
öğretim kuruludur. Derginin öğretim kurulu tarafın
dan seçilen altı kişihk bir «Yazı ve Yönetim Komi
tesi» vardır. Bu komite, üyelerinden birini başkanlığa
seçer.
Komitenin çalışma müddeti üç yıldır.
Bu
müddet içinde üyelerden çekilenler dursa öğretim ku
rulu yenilerini seçer.
Madde 6. — Yazı ve yönetim komitesinin ödev
leri şunlardır:
•
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a) Dergide çıkan
yazıların iyi ve faydalı olmasını
sağlamak;
b) Gelen yazıların basılıp basılmamasına karar ver
mek ve bunları sıraya koymak;
c) Dergide çıkan yazıların sahiplerine verilecek telif
haklarını takdir ve tesbit etmek.
Madde 7. ~ Derginin aşağıdaki işleri görmek
üzere bir de kâtibi bulunacaktır:
a) Basılan ve basılnuy^an yazılarla klişelerin sımflanması ve saklanması;
b) Yazıların dizilme işlerini izlemek ve düzeltmeleri
ni yapmak;
c) Abone ve gönderme işleri;
d) Muhabere ve değiş işleri;
e) Defter tutma ve diğer yazı işleri.
Madde 8. — Derginin masraflan okul bütçesi
nin kitap, mecmua, tercüme, tehf ve baskı masrafları
faslından verilir.
Yazı komitesinin başkanı derginin
tahakkuk âmiridir.
Madde 9. — Derginin satış geliri hâzineye aittir.
Madde 10. — Dergide çıkacak yazıların sahiplerine
verilecek telif hakkı aşağıdaki esaslara göre tâyin edilir:
a) 1 3 X l8 'Cm. boyunda 10 punto ile yazılı bir sahife
Standard sahife sayılır. Bu standardd.n gayrı olarak
dizilmiş olan sahifeler bu standardla oranlanmak
üzere değerlendirihr.
b) Dergide çıkan yazılardaki formüller, resim, şekil,
şema ve grafikler kapladıkları yer bakımından ya
zı gibi sayılırlar.
c) Standard sahife için verilecek telif hakkı 3— 5 li
radır.
Madde 11. — Dergide teknik terimlerin özel
İmlâları dışında bütün kelimelerin yazılışında İm
lâ Kılavuzu esas tutulacaktır.
Madde 12. — Dergide çıkan her yazının tashi
hinden ve her türlü bilinmsel durumundan yazanlar
mesuldür.
Yazıların, son prova tashihlerinin sahip
leri tarafından bizzat görülerek basılasınm verilmesi
şarttır.
Yazanların dikkatsizliği yüzünden yanlış çıktığı
için tekrar basılmasına lüzum görülecek kısımlar o'duğu takdirde bunların doğurduğu masraf yazı sahibine
verilecek telif hakkından kesilecektir.

ÖÜ d e r g i d e k i k a n u n l a r , k a r a r l a r

ve

t a m im l e r l e

1942

TAMİMLER
HUSUSİ ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

7 2

X11/1 9 4 2

ÖZET:

Sayı ; 9/3935

Bir yaş bûrûk bir
yaş kü:ük talebele
rin hususi Türk oku’larına da alına
bileceğine dair.

958

Türk hususi orta okul ve liselerine de, resmî okuh
larda olduğu gibi, yer kaldığı takdirde ve askerlik du
rumları şubelerince tesbit edilmek şaniyle, bir yaş bü
yük ve bir yaş küçük talebe kaydedilebilir.

Gereğinin

buna göre yapılmasını dilerim.
■
H.

V.

Maarif Vekili
H a sa n -Â li

F.

HUSUSİ ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜ JÜ

Y ücel

2 2/ XI I 1 9 4 2
ÖZET:

Sayı: 9/3936

Talebe kayıt ve ka
bul işleri h.

959

123 sayılı Tebliğler Dergisindeki 655 s:ra numa
ralı genelgenin 4 üncü maddesinin «resmî müfredat
programlariyle talimatnameleri aynen tarbik etmek
üzere açılmasına müsaade edilen hususi Türk okul
larının, resmî okullarla muadillikleri tanınmış bulunanlanndan aldıkları tasdiknamelerle resmî okul ara nakleden
talebeler muadil sınıflara kabul edilirler» suretinde
değiştirilmesi, aynı genelgenin 5 inci maddesinin başı
na «resmî okullarla

muadillikleri

kabul edilmemiş

hususi Türk okullarından ve .......» fıkralarının eklen
mesi, sözü geçen maddenin altıncı satırının başındaki
«imtihansız» kelimesinin «imıihanla» suretinde düzel
tilmesi uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre ya

pılmasını dilerim.

Muvafıktır
17/X11/1942
Maarif Vekili
H a sa n -A il

B ir in d k â n u n

MjU'^if Vekili

Yücel

H.

V.

F.

H a sa n -A li

Y ücel
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ANKAJRA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE Y A TIR IİM A U
VE ALINÂCAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İL T : 5

4 IKÎN CÎKAN UN

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 51293/42781

2 2 / X I I / 1 9 4 2

ÖZET:

960

İmtihan kâofitlan h.

Bazı talebeler üzerinde kenarı kapalı imtihan
kâğıdı buluoması üzerine yaptırılan tahkikahan, imtibao kâğıtlarroın talebeye dağıtılırken bir talebeye,
biribirioe yapışmış iki kâğıdın verildiği ve fazla
kirlenen
kağıdın değiştirilmesi
sırasında bozıık
kâğıdın yanlışlıkla talebeden geri alınmamış oldu
ğu anlaşılmıştır. İmtihan kâğıtlarının talebeye da
ğıtılır ve toplanırken imtihan komisyonlarınca kâ
ğıtların birer birer sayılmasını ve her ne sebeple olur
sa olsun talebe üzerinde imtihan kâğıdı kalmama
sına soa derece dikkat edilmesini ehemmiyetle rica
ederim.
Maarif Vekili
H.

A.

H asan

BEDEN TPRBİYESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 2004-3^840

- Â li

Yücel

7 ? / X I I / l 9 4 2

ÖZET:
İzci oymaklar'nın
amelî ve nazari ça
lışmaları h.

961

2064-3/84 sayılı ve 9/11/1942 tarihli tamim
gereğince
okullarda kurulan izci '^oymaklarının
6/IV/1942 tarih ve 2064-3/330 sayalı tamimine gö
re bu ders yılı için amelî ve nazari çalışma progra
mının 20 ikincikânun 1943 tarihine kadar Vekilliği
mize gönderilmesini dilerim.
iMaliye V''ekili n.
V.

İh sa n

A.

NPŞRİY,\T

^

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 83 24

^

Sungu

4 / 1 / 1 9 4 3

ÖZET:
«Yeni oku’da yeni
yazı» adlı k tap h.

Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yapı ve Sanat Başı
Mustafa Güneri ile Kızılçullu Köy Enstitüsü Resim
Öğretmeni Osman Yalçın tarafından müştereken ha■zırlanan ve İstanbul’da Remzi Kitabevinde 75 kuruş
fiyatla satışa çıkarılan «Yeni Okulda Yeni Yazı» adlı
kitabın ilk ve orta okullar talebeleri için faydalı ol
duğu anlaşılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maaıif Vekili
A.

Ö.

H a şa n -Â li

Yücel

ÖZET:

SA YI: 205

olunmıyao mahallerde ise, gene aynı numaralar,
tevzi ed.lecek ikişer aylık un veya ekmeklik hubu
31/ X I I / 19 42
bat ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir.
Sayı: 8022-1/3044
Yangın söndürme
3. — (1 ) numaralı bölge, ikincikânun, şubat
1943, (2 ) numaralı bölge mart, nisan 1943 ilâh..,
aletlerin’n içerlerin
ikişer aylık ekmek kartı veya ekmeklik hububat
deki kimyevi mad
deler h.
dağıtımında kullanılacağına göre, her dağıtma dev
* ^ _ Gerek evs^elden elde bulunan, gerek sonradan
resinde, bunun tekabül ettiği devre numarası aşa
pasif korunma tedbirleri için yeniden satın alınan
ğıda gösterildiği şekilde iptal edilecektir.
yangın söndürme aletleri,
içerlerindeki kimyevi
4. — Dağıtılacak ekmek kartlan, talimatna
maddelerin bozulması yüzünden, işe yaramaz bir du
meye bağlı (8 ) numaralı numuneye muvafık «ek
ruma girmişlerse bunların İstanbul’da Galata’da
mek kartı tevzi bordrosu»
ile mutemetlere tevzi
Eski Gümrük Caddesi 44 numarada hızır müesseseedilecektir. Daire mutemetleri, aile reisleriyle bun
sins gönderilmek suretiyle kimy evi maddelerinin de
ların besledikleri kimselere ait ekmek kartlarını tev
ğiştirilerek işe yarar bir hale konması kahil olacağı
zi ederken, ana karnenin birinci sahifesindeki mat
Hava Müdafaa Genel Komutanlığından bildirilmiş
bu karne numarasını, ekmek kartına yazacakları gi
tir.
bi, bölmeyn de, (ikincikânun şubat 1943 için «I»
Gereğinin yapılmasını dilerim.
numaralı bölme), dört köşeyi birleştirecek surette
Maarif Vekili
(x ) şeklinde bir işaretle iptal edecekler ve tevzi gü
nü tarihini, bu işaret üzerine kaydedeceklerdir.
Ai. İ3. H a sa n -Â li Y ü c e l
Gerek işaret ve gerek tarihin mürekkeple ve
silinmiyecek surette yazılması lâzımdır. Bu şekilde
iptal edilen her numaralı bölme, kesilmiyecek ve
TOPRAK MAHSULLERİ
1 6 / X H / 1 9 4 2
olduğu gibi yerinde kalacaktır.
UMUM Mü d ü r l ü k
.
ÖZET •
5. — Ekmeklik un ve hububat dağıtmaları ta
BÜROSU
limatnameye bağlı (93 numaralı numımeye muvafık
S ty ı: 1285
' Dtğismez gelirüle, tevzi bordrosu ile yapılacaktır. İkincikânun 1943
re yapılacak dağıt
ten itibaren ikişer aylık devrelere ait tevziatta, böl
malarda «ana kar
meler yukarda (4 ) üncü maddede izah edildiği tarzda
ne* lerin nasıl kuliptal olunacaktır.
lanılacağt h.
Ancak, memleketin iklim ve coğrafi şartları
dolayısiyle bazı vilâyetlerde değişmez gelirli hak
22/X/1942 tarih, 2/18887 ve buna ek
sahiplerinin iki aydan altı ay^a kadar istihkakları da
12/XI/T942 tarih,
2/18952 sayılı kararnamelere
ha
evvel verilmiş bulımmaktadır. Bu gibi yerlerde
bağlı «hükümetçe ekmek ve ekmeklik hububat ve
ikincikânun
1943 ten itibaren hangi ayların istih
sair eşya ve maddelerin dağıtılmasına dair talimat
kakı evvelce verilmiş bulunuyorsa bu aylara~ait böl
name» nin esasları dâhilinde, değişmez gelirli hak
meler, her biri iki aylığa tekabül etmek üzere iptal
sahiplerine, ikincikânun 1943 ten itibaren «ana kar
edilecektir.
.
ne» 1er kullanılmak suretiyle dağıtmalara başlana
6.
—
(7
)
numaralı
bölme,
ikincikânun, şubat,
caktır.
mart 1943 devresi için üç aylığı bir defada dağıtı
Bu karnelerin kullanılmasında, her tarafta aşa
lacak olan (şeker) e tahsis edilmiştir. Bu üç aylık
ğıdaki noktaların dikkate alınmasını ve alâkalılara
devrenin şekeri dağıtılırken, (7 ) numaralı bölme,
tamim ve tebliğini rica ederim.
(4 ) üncü fıkrada gösterildiği şekilde iptal oluna
Ticaret Vekili
caktır.
D r. B ehçet Uz
7. — ( 8 ) numaradan itibaren her bölmenin
hangi maddelerin dağıtılmasına tahsis edileceği ay
rıca bildirilecektir.
1. — Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hububat
’
8 . — Gerek ekmek kartı gibi tevziat kartla
ve sair eşya ve maddelerin dağıtılmasına dair talirının dağıtımında ve gerek aynen yapılan tevziat
majnamenin 5 inci maddesine göre hazırlanan «ana
esnasında, dairelerinin bulunduğu şehirden muvak
karne» 1er, değişmez gelirlilere yapılacak her türlü
katen
ayrılan aile reisleri, isterlerse «ana karne»erzak ve eşya dağıtmalarında istihkakın tesbitine
lerindeki
bölme numaralarını gittikleri şehirde iptal
esas teşkil edecektir. Tevziat
sırasında karneden
ettirmek
suretiyle
istihkaklarını oradan alabilirler. ^
maada başkaca vesika aranmıyacaktır.
9 . — Y'ukardaki izahattan anlaşılacağı üzere
2.
»— Karnenin iç sahifesindeki (25) bölme
numarah her bölme, hükümetçe dağıtılacak mad
den ( 1), ( 2 ), (3 ), (4 ), (5 ), ( 6 ) numaralan
delerin alınmasını temine yaradığından gerek «ana
taşıyanlardan her biri ekmek kartı tatbik edi
karne» n n ve gerek bölmelerinin iyi bir surette mu
len yerlerde sırasiyle ikincikânun 1943 ten itibaren
hafazası lâzımdır.
ikişer aylık ekmek kartı dağıtmama, kart tatbik
SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

t a m im l e r

1943

963

S a y f a :1 ] 2
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NEŞRİYAT
M 'DÜ RLO ĞÛ
S i y i : 81 23

4 / 1 / 1 ^ 4 3

Ö ZET:

-

ORTA OKUL TARİH KİTAP
LARI MÜSABAKASI

Değişmez gelirlile
re yapılacak d<ğıtmalarda »anı kar
ne* lenn nasıl kul
lan lacağı h.

T — 2259 sayılı kanunun tatbikına dair olan
talimatnameye göre orta okullarm 1 inci, 2 nci ve
.
3 üncü sınıflan için üç ciltten müteşekkil bir ta
rih knabı yazılması müsabakaya konulmuştur.
2 — Müsabaka müddeti 1 şubat 1943 ten baş
lamak
ve 31 birincikânun 1943 cuma günü öğleyin
Değişmez gelirlilere yapılacak dağıtmalarda
b.tmtk
üzere on bir aydır.
«ana karne» lerin nasıl kullanılacağı hakkında İkti
3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 30
sat Vekâletinden alınan l6/XII/1942 tarih ve 1285
eylül 1943 perşembe günü akşamına kadar bir di
sayılı tamimin bir örneği aynen joıkanya çıkarılmış
lekçe ile Maarif
Vekilliğine müracaatla bu mü
tır.
sabakaya
girecekler
defterine adlarını yazdırarak bir
Gereğince iş yapılmasını rica ederim.
numara alacaklardır.
Maarif Vekili
4 — Müsabakaya tek başına iştirak edilebi
A . Ö.
H a şa n -A li Y ü c A
leceği gibi birkaç kişilik gruplar halinde de girile
bilir. Yalnız her iki şekilde de müsabakaya iştirak
için her üç cilt kitabın seri halinde tam olarak ya
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
zılmış bulunması ve ciltler ayrı ayrı kimseler tara
2 6 / X I I / 1 9 4 2
MÜDÜRLÜĞÜ
fından
hazırlanmış bile olsa her üç cilde ait mesuÖZETı
Say ı: İÜİ94
liyet.n grupa dâhil olanlar tarafından tek şahıs giÖğretmenlerin ye
' bi kabul edilmiş olması şarttır.
mek ve yatacak yer
5 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap
durumları h. serisi üç yıl orta okullarda okutulacak ve müellifi
Küçük merkezlerdeki kız enstitüsü veya akşam
ne veya müelliflerine her ders yılı için bin sekiz
kız sanat okullarındaki kadın öğretmenlerimizden
yüzer lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan ki
bazılarının kimseleri bulunmamasından barınacak
tap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere
bir mesken bulmakta güçlük çekmekte oldukları,
birmcm.n müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü,
yemeklerini umumi lokantalarda birçok imkânsız
dördüncü ve beş,Inci çıkanlara da birer defaya mah
lıklar içinde yemek mecburiyetinde kaldıkları öğ
sus olmak üzere dokuz yüzer lira mükâfat verilecek
renilmiştir.
tir.
‘
Öğretmenlerin, bu önemli
ihtiyaçlarını te
6 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer
min maksadiyle başta maarif müdürleri ve okul mü
nüsha olmak üzere makine ile ve kâğıtların yalnız
dürleri üzere bu hususta aşağıda bildirilen ve bun
birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği Neşların benzeri tedbirlerin almması muvafık görül
. riyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri
müştür.
veya posta ile taahhütlü olarak göndermeleri lâzım
1 — Okul binası müsait ise bu gibi öğretmen
dır. Kitaba konulacak resim, şekil, harita, grafik
lerin yaunaları için ve yalnız kendilerine münhasır
ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birin
olmak üzere, bir oda ayrılmalı ve okulda toplu bir
de ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kâfi
şekilde kalmaları temin olunmalıdır.
dir.
Öğretmenlerin yatıp kalkmalarma ayrılacak
7 — Müsabakaya girenlerin, kitap müsvedde
oda, dersane ve atelyelerden ve okulun faaliyette
leriyle birlJkte, eserleri kabul edildiği takdirde, ki
bulunacağı kısımlardan mümkün olduğu kadar uzak
taplarını ilân edilen telif hakkı karşılığında ve her
olmalıdır.
türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekil
Bu suretle okulda yatıp kalkacak öğretmenler,
liğine üç yıllık bir devre için terk ettiklerini ve ki
geceleri sokağa çıkıp geç vakit gelmek, okula dı
tabın o devre içindeki her basılışının son tashihleri
şarıdan, her kim olursa olsun, ziyaretçi veya misa
nin kendileri tarafından yapılacağını gösterir no
fir kabul etmek, okulun faaliyette bulunduğu zaman
terlik.en tasdikli bir taahhüt senedi vermeleri de
larda ev kıyafetiyle okulda dolaşmak gibi resmî
lâzımdır.
'
bir binada yapılması doğru olmıyan hareketlerden
8 — Kitaplarda bulunması lâzım gelen peda
katî surette çekineceklerdir.
gojik ve teknik vasıfları gösteren şartname, yeni
2 — Okul binası bu gibi öğretmenlerin yatıp
kabul edilen orta okul tarih dersleri müfredatı ile
kalkmalarına müsait değilse, maarif müdürleri ve
noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin for
okul müdürleri bu gibilerin mazbut bir evde ve
mülü Maarif Vekilliği
Neşriyat Müdürlüğünden
bir arada yatıp kalkmalarına, veyahut muhitçe iyi
alınabilir. Mektupla istiyenlerin beş kuruşluk bir
tanılan aileler yanında kalmalarına tavassut ederek
posta pulunu da birlikte göndermeleri lâzımdır.
bu ciheti temine çalışacaklardır.
3 — Pansiyonlu veya yatılı okullarda, bu gibi
ORTA OKUL TARİH M ÜFREDATI
öğretmenler, kendilerine müzakerecilik, daimî nö
betçilik gibi vazifeler
verilmek suretiyle okulda
. B İR İN C İ SIN IF
tercihan barmdınlacaktır.
4 — Bu gibi öğretmenler için okullarda birer
(Haftada 2 saat)
. ‘
tablidot yapılmalıdır. Kız enstitülerimizle bazı akşam
Giri}
kız sanat okullarındaki yemek pişirme dersleri tesi
satından iyi kullanılmak ve alâkadarların mesuliyeti
Tarihin başlangıcı -' Tarihten önceki devirler ve
altında olmak şartiyle bu maksatla istifade edilme
tarih devirleri
lidir.
Bu meselenin maarif müdürlerince teşvik ve
E ski Çağ
temin edilerek ve okul idarelerince de icabeden yar
dım ve kolaylıklar gösterilerek iyi bir şekle bağ
1. — Türklerin ana yurdu ve göçler.
lanmasını ve bu tamime göre neler yapıldığının bil
2. — Göçlerden sonra ana yurdun durumu:
dirilmesini rica ederim.
Büyük Hun Devleti.
*
Maar f Vekili
3. — Çinliler, Hintliler ve Iskitler.

964
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B.

H a şa n -A li

Yücel

4. — Ön Asya ve M ısır:
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a) Alezopotamya: Sumerler, Akadlılar,
Babilliler,
b) Yukarı Mezopotamya: Asurlular,
c) Anadolu: Etiler ve diğer Anadolu
urukları, Firikya ve Lidyalıiar,
d) Mısırlılar,
e) Suriye’ ve Filistin: Fenikeliler, îbr aniler,
f) İranlIlar.
Bu ulusların siyasal durumları, tarihleri, kül
tür ve uygarlıkları.
5. — Ege bölgesi:
,
Ege bölgesinde ilk uygarlıklar: Yunanistan,
mitoloji devri.
•
Solon ve Likurg kanunları, sebepleri ve neti
celeri.
Yunan sömürgeleri.
Medya ve Pelâponez savaşları.
Makedonya: Filip ve İskender. İskender İm
paratorluğunun parçalanması.
Yunan kültür ve uygarlığı: Din, sosyal ve si
yasal hayat. Kültür.
6. — Roma İmparatorluğu.
İtalya yarımadası: İlk ahali ve durum.
Etrüskler, Romanm kuruluşu ve kırallık.
Cumhuriyet devri.
Pön savaşları ve Fetihler.
İç karışıklıklar.
Julius Sezar ve Cumhuriyetin sonu.
İmparatorluk devri: Bu devirde devletin si
yasal durumu, savaşları ve fetihleri, kültür ve uy
garlık.
İmparatorluğun parçalanması ve neticeleri
Hıristiyanlığm çıkması ve yayılması.
7. — Batıda orta çağın ilk zamanları.
Büyük göçler ve neticeleri
8. — Doğu Roması ve İran. Tarih ve uygar
lı^ -

•

.

(İslâmlığın çıkmasına kadar)

İK İN C İ SIN IF
i

- (Haftada 2 saat)
Orta Çağ
f
*1. — Orta Çağ başlarında Türk Devletleri:
Avrupada Büyük
Hun devleti ve Attilâ *
Asya’da Akhunlar Göktürkler. - Türkeşler - Kar^
luklar - Uygurlar. Avrupa’da Avarlar.
2. — İslâm tarihi:
İslâmlığın çıkmasından Önce Arap yarımada
sının durumu.
İslâmlığ.cı çıkması ve esasları - Muhammedin
hayatı, hicret ve Mehammedin savaşları.
Dört halife devri.
Emeviler, Abbasiler devirleri. Endülüs Emevileri. Bu devirlerin başlıca olayları, kültür ve uy
garlık.
Abbasi İmparatorluğunun parçalanmasiyle or
taya çıkan İslâm devletleri (Türk İslâm devletleri
hariç)
3. — Batıda Orta Çağ:
Büyük Kari İmparatorluğu ve bölünmesi, Fran
sa’nın, İtalya’nın, Almanya’nın ve İngiltere’nin siyasal
durumları ve tarihleri, (kısaca)
Papalık, imparatorlarla mücadeleleri.
Haçlı seferleri, mahiyet ve neticeleri.
Feodalite ve Orta Çağda Avrupa kültürü.
4. — Türkler ve İslâmlık:
İlk Türk ve İslâm münasebetleri - İslâm mem
leketlerinde Türkler. Asya’da Samanoğulları, Gazneliler, Karahanlılar, Afrika’da Tolunlular ve Ahşider.
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5. — Ban Asya ve Doğu Avrupa Türkleri ta
rihine kısa bir bakı§;
Hazarlar - Buigarlar - Macarlar - Peçenek1er - Oğuzlar - Kumaular (Kıpçaklar) ve bu devir
de Bizans imparatorluğunun durumu.
6. — Oğuz Türkleri ve Selçuklular:
Oğuzların batıya göçleri ve İslâmlığı kabul
leri.
Kuzey İran, güney Kafkas, Elcezire, küzey Su
riye ve doğu Anadoluda İslâm Türklerin yerleşmesi.
Selçuk İmparatorluğunun kurulucu ve geniş
lemesi ve bu devirde Bizansın durumu (Malazgirt
savaşı üzerinde bilhassa durulacak ve bu olayan Türk
tarihindeki önemi belirtilecektir). Selçuk İmpara
torluğunun parçalanması. Selçuklular devrinde
Türk kültür ve uygarlığı.
7. —^Orta Çağda İslâm kültür ve uygarlığmm
gelişmesi, önemi ve bunda Türklerin rolü.
8. — Anadoluda Türkler:
Anadolu Selçuk İmparatorluğunun kuruluşu,
genişlemesi ve parçalanması. Bu devirde Anadolu
Türk kültür ve uygarlığı.
9. — Orta Asyada Türkler: Harzemler dev
leti.
Türk - Moğol İmparatorluğu ve Cengiz. Cen
giz İmparatorluğunun genişlemesi ve parçalanması.
İlhanlIlar.
İlhanlIlar devrinde Anadolu ve Anadolu Türk
beylikleri - Osmanh beyliğinin kuruluşu.
Türk Anadolu - Bizans münasebetleri ve Bal
kanlarda Osmanh Türklerinin yerleşmesi.
Anadoluda Türk birliğinin kurulması ve Os
manlı devleti.
Anadolu Türk kültür ve uygarlığı. 10. — Timur devri:
Timur’dan önce Orta Asya ve Timur İmpa
ratorluğu,
Bu devirde Suriye, İrak ve M ısır’da bulunan
Türk devletleri.
Anadoluda Timur istilâsı, neticeleri.
Timur İmparatorluğunun parçalanması ve bu
devirde Orta Asya’da Türk kültür ve uygarlığı.
11. — Orta Çağda Hindistan’da Türk eğemenliği ve kültürü.
12. — Osmanh İmparatorluğu:
Timur istilâsından sonra devletin Anadolu’da
ve Rumeli’deki durumu Karaman ve Osmanoğullarmm mücadeleleri. Osmanlılara karşı Haçlı sefer
leri. Balkanlarda Türk eğemenliğinin yayılması ve
kuvvetlenmesi. İstanbul’un fethi ve Bizans İmpara
torluğunun sona ermesi.
X V I ncı asır sonuna kadar Osmanh devletihin büyümesi, Osmaniı - Akkoyunlu - Osmanh - Safavi, Osmanh - Mısır münasebet ve mücadeleleri.
X V I ncı asırda doğuya ve güneye doğru büyü
me, batı ile münasebetler. Kapitülâsyonlar.
Karada ve denizde mücadele ve neticeleri. Bu
asırda Osmanh İmparatorluğu dışmdaki Türklük
âlemine toplu bir bakış.
Bu devirlerde Osmanh İmparatorluğunun
önemli iç olayları.
13. — X V I ncı asır sonlarında Osmanh Türk
kültür ve uygarlığı.
ÜÇÜNCÜ SIN IF
(Haftada 3 saat)
Yeni ve Y akın Çağlar Tarihi
1. — İstanbul’un fethi sıralarında Avrupa,
röoesanstan önceki önemli olaylar:
Rönesans - reform ve neticeleri.
2. — On yedinci asırda Osmanlı İmparator
luğu:

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi
Osmanh devletinde duraklamanm başlaması
ve sebepleri. İç ve dTş durum, batıda ve doğuda
savaşlar, idarede ve orduda karışıklıklar ve etkileri.
Saray entrikaları ve neticeleri. Köprülüler, ikinci
Viyana muhasarası.
3. — On yedinci asırda Avrupa’ya genel bir
bakış.
4. — On sekizinci asrın ilk yarısında Osmanlı İran, Osmanlı - Rus, Osmanh - Avusturya münase
betleri ve harbleri. Fransa’nın bu siyasete müdaha
lesi ve kazançları. Kapitülâsyonlarm yenilenmesi.
Osmanh İmparatorluğunun iç durumu.
On sekizinci asrın ikinci yansında Osmanh Rus, Osmanh - Avusturya, Osmanlı - Fransa mü
nasebetleri.
Osmanlı İmparatorluğunun uğradığı zararlar.
5. — On sekizinci asırda Avrupa ve Amerika:
Yeni Avrupa’yı hazırhyan etmenler: Fransa
ihtilâli, sanayi inkılâbı, ulusçuluk cereyanları. Bu
olaylann Avrupa’jda ve Osmanlı ülkesinde etkileri.
Amerika istiklâli.
6. — Osmanh İmparatorluğunun dağılması:
Selim III ve Mahmut II devirlerinin siyasal
olayları. İç isyardar (Sırbistan ve Yunanistan dev
letlerinin kurulması). Ve ulusçuluk cereyanları ıslahat teşebbüsleri, Mısır meselesi, Avrupa devlet
lerinin müdahaleleri, Lo-ndra muahedesi.
7. ■
— On dokuzuncu asır başlarmda Osmanh Türk kültür ve uygarlığı.
8. — On dokuzuncu asırda Avrupa: .Amerika
ve Uzak Doğu.
Napolyon devri. Viyana kongresi ve restoras
yon.
Avrupa’da 1848 ihtilâlleri.
İtalyan ve Alman birliklerinin meydana gel
mesi. Amerika ve Uzak Doğu (kısaca).
X IX uncu asrm ikinci yansında Avrupa dev
letleri (kısaca).
9. — On dokuzuncu asır başlannda Osmanh Türk kültür ve uygarhğma toplu bir bakış.
10. — Tanzimat devri:
Tanzimatın ilânı ve tatbiki. Bu devrin önem
li siyasal olayları:
Boğazlar meselesi, Kırım savaşı, Paris Muahe
desi.
'
Osmanlı - Rus savaşları. Ayâstafanos ve Ber
lin muahedeleri.
Bulgaristamn kuruluşu.
Tanzimat devrinde iç durum. İstikrazlar. Y e
ni müesseseler. Meşrutiyet cereyanlan. Yeni Osmanhlar. İlk meşrutiyetin ilânı.
11. — İstibdat devri.
12. — Meşrutiyet devri:
İkinci meşrutiyetin ilânı.
Türkçülük cereyanları ve bu devrin politikası.
İtalya ve Balkan savaşlan. Osmanlı İmpara
torluğunun 1914 genel savaşında rolü. Çanakkale
müdafaası, Anafartalar ve Mustafa Kemal. Mondros
müta:ekesi ve Se^^r muahedesiyle Osmanh İmpara
torluğunun tasfiyesi.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk İnkılâbı,
1. — 1914 genel savaşının sonunda ve Osmanlı
İmparatorluğunun parçalanması karan karşısında.
a) Padişah hükümetinin
’
b) Hıristİ 3'an tebaanın
c) Türklerin görüşleri ve yaptıkları işler.
2. — Mustafa Kemal’in başa geçmesi. Siyasi ve
askerî mazisi. Millî mücadeleyi teşkilâtlandırması.
3. — Erzurum ve Sivas
M illî, İstanbul’un işgali.

Kongreleri, Alisakı

4. — Ankara’da Türkiye Büyük Alillet Mec
lisi Hükümetinin kurulması ve İstiklâl Savaşı. Bu
devrin başlıca ola\ları. Birinci ve ikinci İnönü sa
vaşları, İsmet İnönü, Sakar^^a zaferi. Gazi Alustafa

S ayfa:ıi3
Kemal. Büyük taarruz ve zafer. Mudanya mütareke
si. Sal tana tm kaldırılması.
5. — Lozan barış anılaşması ve İsmet İnönü.
Ankara’nm devlet merkezi olûıası.
6. — Cumhuriyetin ilânı ve halifeliğin kaldı
rılması.
7.
Siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi sa
halarda yapılan inkılâplar ve neticeleri.
8. — Ebedî Şef Atatürk’ün ölümü ve bu olay
önünde Türk ulusu ve dünya.
9. — M illî Şef İsmet İnönü’nün Reisicumhur
seçilmesi, Türk ulusunun inkılâp yolunda ilerlemesi.

ŞARTNAME
Orta okulların, 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında
okutulmak üzere yazılacak tarih kitaplarında aşağı
daki esaslara riayet olunacaktır:
1 — Kitaplar, orta okulların tarih dersleri için
tesbit edilmiş olan ve bu şartnamenin sonuna ekle
nen yeni müfredat programına uygun olacaktır.
2 •*— Birinci ve ikinci kitaplar en çok otuz be
şer, üçüncü kitap cn beş dersi Türkiye Cumhuriyeti
ve Türk inkılâbı tarihine ayrılmak üzere ea çok elli
ders saati içinde okutulabilecek bir şekilde ve bahis
ler derslere bölünmüş olarak yazılacaktır.
3 — Kitaplarda her dersin ihtiva ettiği mad
deler, paragraflarına göre müselsel bir numara al
tında yazılacaktır.
4 — Kitaplar, orta okul talebesinin fikir sevi
yesine uygun bir surette düzgün bir Türkçe He ya
zılacak ve tarihsel olaylar ve kurumlar talebeyi ilgi
lendirecek şekilde anlatılacaktır.
5 ^
— Kitaplar,
a) Türk tarihi eksen tutulmak ve Türk tarih
tezine uj'gun bulunmak;
b) Tarihte geçen ve bilhassa Türk tarihini
ilgilendiren önemli ve evrensel olaylar,
önemleriyle uygun bir suretle belirtilmek
ve bu gibi olaylarm sebepleri ve bilhassa
neticeleri üzerinde izahat verilmek sure
tiyle yazılacaktır.
6 — Bahisler yazılırken şu esaslar göz önünde
bulundurulacaktır:
a) Ders konusuna ait bilgilerin ana çizgileriy
le bölümlere ve paragraflara ayrılarak
izahı;
,
b) Dersin sonunda veya başmda, o bahsin nu
maralı maddeler halinde ve 15— 20 satırı
aşmıyan bir hulâsasının bulunması;
c) Bahsin sonuna o konunun cn önemli nok
taları üzerinde talebeleri düşünme)^ sevk
edecek ve onları kendi kendilerine incele
meye, okumaya ve öğrenmeye alıştıracak
ve metni sıkı sıkıya takibeder mahiyette
sorular ve bas^it ödev konulan eklenmesi;
d) Dersin konusu ile ilgili ve metinde verilen
izahlan tamamlıyan ve canlandıran resim,
harita, cetvel ve grafiklerin bulunması;
e) Bahis içinde geçen ve talebe için yeni veya
yabancı bulunan dil ve tarih terimlerinin
bahsin sonuna liste halinde ve gerekli gö
rülen izahlariyle birlikte konulması.
7 — Kitaplarda müfredatın istediği bilgi dışın
da talebenin tarih konularına ilgilerini arttırıcı ve
Bilgilerini tamamlajad veya ulusa ve memlekete olan
sevgi ve güvenlerini kuvvetlendirici mahiyette kı
sa ve cazip okuma parçalarına da yer verilebilir.
8 — Kitapların sonunda kitabın bahisleri için
genel bir fihristle resim ve haritalarm fihristleri, şa
hıs ve yer adlan endeksleri, kitabın bahsettiği dev
rin senkronik bir tablosu ile kronoloji cetveli bulu
nacaktır.
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16
— Birinci ve ikinci smıf kitapları 14X20,5
bir zata havalesine lüzum görüldüğü takdirde ona
kıtasında kâğıda basıldığı takdirde 160 sahifeden
verilecek tashih ücretinin alacağım telif hakkımdan
aşağı ve 196 sahifeden fazla tutmıyacak bir hacım
2259 sayılı kanunun tatbikına dair talimatnamenin
da [ * ] olacaklardır.
14 üncü maddesi mucibince kesilmesini kabul etti
ğimi taahhüdederim.
17
— Üçüncü sınıf kitabı 14X 20,5 kıtasrada
kâğıda basıldığı takdirde 176 sahifeden aşağı ve
224 sahifeden fazla tutmıyacak bir hacımda [ * ] ola
caktır.

9 — Kitaplara konulan resimler ilgili olduk
ları bahisleri apd.olatmaya yanyacaJc surette açık ve
konunun en önemli ^ a ila rm ı canlandıran bir ma
hiyette olacaktır. Resimlerin altına ayrıca talebenin
bilgisini kuvvetlendirecek kısa izahat ilâve edile
cektir. Kitaba konulacak resimlerin imkân bulunduk
ça yoırdumuzda mevcut tarihsel anıt ve eserlere ait
bulunmasına, ulbsal benliğe inanç verici, Türk sa
nat ve zevkinin değerini belirtici olmasına dikkat
edilecektir.

18

— Kitapları yazanlar isim ve adreslerini

yalnız kapak sahifesi üzerine yazmakla iktifa

.
10 — Kitapların lüzum görülecek bahislerine
konulacak haritalar şematik ve basit olacaktır. Bu
haritalarla metinler arasında her bakımdan tam bir
uygunluk bulunması şarttır. Bütün haritalarda, kar
tografik doğruluk bulanacak ve bunlar gösterdik
leri yeri ve devri en önemli özelikleriyle belirtecek
bir karakterde olacaktır. Teferruat üzerinde durulmıyacak ve yazıları gayet okunaklı bulunacak, orta
okul talebesi için lüzumu olmıyan yer adları ve izah
lar bu haritalara konulmıyacaktır.

TAYİNLER:

ede

cekler, metin sahifeleri üzerinde herhangi bir şekil
de hüviyetlerini tanıtmaya imkân veren bir işaret
bul und urm Ivacaklardır.

TAAHHÜT s e n e d i
Müsabakaya gireceklerin imzalıyarak
ve notere tasdik ettirerek müsvedde
lerle birlikte gönderecekleri taahhüt
senedi örneği

11 — Kitapta geçen bütün yer ve şahıs adları
nın, kitabın her yerinde a>nı imlâ ile ve a>m şekilde
yazılması sağlanacaktır. Yer adlarıma yazılışları.
Birinci Coğrafya Kongresi çalışma ve kararları hak
kında neşredilen kitabın 48— 52 nci sahifelerindeki
esaslara uygun bulunacaktır.

'

Samsun Akşam Kız Sanat Okulu Evidaresi-Yemek
Pişirme Öğretmeni ve Müdürü Zekâvet Kefeli Samsun
Kız Enstitüsü Evidaresi-Yemek Pişirme Öğretmenliği
ne ve Müdürlüğüne, Balıkesir Akşam Kız Sanat Okulu
Biçki-Dikiş Öğretmeni ve Müdürü Bedriye Dizdar Ba
lıkesir Kız Ensdtüsü Biçki-Dikiş Öğretmenliğine ve Mü
dürlüğüne, Ispana Akşam Kız Sanat Okulu Biçki-Di
kiş Öğretmeni ve Müdürü Bedriye Tabu da İsparta Kız
Enstitüsü Moda Öğretmenliğine tâyin edilmişlerdir.
Ankara Vilâyeti Maarif Müdürü Rasim Arsan
Devlet Şûrası Âzalığma seçilmiştir.

1 — 2259 saynlı kanunun tatbikma dair olan

talimatnamenin üçüncü maddesine göre yazmış ol
duğum üç ciltlik orta okul tarih kitabı; müsabaka
sonunda Maarif Vekilliğince kabul edildiği takdir
de haiz bulunduğum

12 — Talebe tarafından muhakkak bellenmesi
gerekli yer ve şahıs adlariyle tarihlerin altları kır
mızı kalemle çizilecektir.

her türlü hukuku Vekillikçe

ilân edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta

İLANLAR:

sarruf hakkımdan vazgeçerek üç ders yılı için Maa
rif Vekilliğine devretmeyi;

13 — Kitapta geçen bütün terimler Maarif
Vekilliğince neşredilen «Türkçe Terimler Cep Kıla
vuzu» ile «Felsefe ve Gramer Terimleri»"Tdtabıoda
bulunan terimlere uygun olacaktır.

2 — Kitapların her basılışında son tashihleri
nin tarafımdan yapılacağını ve bu tashihler dolayısiyle kitabın herhangi bir kısmmm yeniden basdmas:nı icabettirecek bir yanlışlığa sebebiyet veril

14 — Ki:aplarda öğretmenlere ait tavsiye ve
ihtarlar bulunmıyacaktır.

miş olduğu takdirde bu kısmın basılması için sarfı
lâzım gelen para ile tashih işinin Vekillikçe başka

15 — Noktalama işaretlerinin ve majüskül ve
minüskül harflerin mutlaka ve yerli yerinde kul
lanılmasına d kkat edilecek ve kitabın imlâsı 1941
tarihli İmlâ Kıla\uzuaa uygun olacaktır.

8U

İK İN C İK A N U N

[*}
Buna resimler, haritalar, grafikler, cet-'
veller, fihristler kronoloji cetveli ve senkronik tab
losu ve saire dâhildir.
.

d e r g id e k i k a n u n l a r , k a r a r l a r

v e t a m i m l e r l e d iğ e r

Gaziantep Valiliğinde 1938 yılında çalışmış
olan ilk okul öğretmenlerinin alacaklan olan iki
aylık mesken bedelleriyle, 1939 ydında çalışmış olan
ların dört aylık mesken bedelleri, alacakldara öden
mek üzere adı geçen valiliğin 1942 malî yılı büt
çesine tahsisat konduğu Gaziantep Valiliğinin
16/XII/1942 tarih ve 2424 sayılı yazısiyle bildiril
miştir.
Alacaklı öğretmenlerin, 1942 malî ynlınm sona
ermesinden önce bir istida ile vilâyete müracaat ede
rek mutemet tâyin etmeleri lüzumu ilân olunur.

YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR
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MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONT TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELÎDÎl

TEBLİĞLER. DERGİSİ
11 İKİN CİKÂN UN 1943

C İL T : 5

KANUNLAR:
Memur ve müstahdemlere verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
kanuna ek kanun
Kabul tarihi: 16/XII/1942
Neşri tarihi: 26/XII/1942

Kanun No. 4327

Birinci madde — Bilûmum harcırah yevmiyelerine
(yabancı memleketlere daimî veya muvakkat memuri
yetle gönderilenlerin yevmiyeleri hariç) % 5 0 nispetin
de 2am yapılmıştır.
ikinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
24 /Birincikânun /1942

KARARLAR
T a lim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı; 363
Karar tarihi: 30-XlI-1942

ÖZET:
_
- , .... . î
Tıp Fakültesi İmti
han Talimatnamesi
nin birinci, üçüncü
ve dokuzuncu mad
deleri h.

Tıp Fakültesi imtihan Talimamamesinin 9 un
cu maddesindeki birinci doktora müddetine ait hük
mün değiştirilmesi hususımda, bu fakülte dekanlığiyle Üniversite Rektörlüğünün
12/XI/1942 tarih ve
4200-10 sayılı tezkerelerine dayanılarak Yüksek Öğre
tim Umum Müdürlüğü tarafından 23/XI/1942 tarih
ve 4-1059 sayılı tezkere ile ileri sürülen teklif uygun
görüldü. Adı geçen talimamamenin birinci, üçüncü,
dokuzuncu maddelerinin bağlı şekilde kabulüne ve key
fiyetin Vekillik Yüksek Makammın tasvibine arzına
karar verildi.
!• — Temel ereği hekim yetiştirmek olan np
öğrenimi üç devreye aynlır:
■ Birinci devrede talebenin fizik, kimya ve tabiî
bilimlerdeki bilgileri artırılmak üzere Fen Fakültesin
de yapılan (F. K. T.) öğrenimi vardır. Bu devre iki
sömestr sürer.
İkinci devre: Hekimliğin başlangıç öğrenimine
tahsis olunmuştur.
Dön sömestr süren bu devrede
insan mütalâa edilir ve anatomi, histoloji ve ambri-

yoloji, tıbbi ve hayati kimya, fizyoloji okutulur. Ana
tominin ilk ve küçük bir bölümü olan kemik bahsi F.
K. T. sınıfının ikinci sömestrine konmuştur.
Üçüncü devre: Klinik devresidir ki altı sömestr
sürer. Bu kısırhda talebe bir yandan kliniklere devam
eder, bir yandan da pratik ve teorik derslere gider.
3. — Tıp öğreniminde öğrenim müddeti on
sömestrdir.
Kış sömestri birinciteşrinin başında baş
lar, ikinci kânunun on beşinde biter.
Yaz sömestri
şubatın başında başlar, mayısın sonunda biter.
9. — Tıp Fakültesinde sınıf ve sömestr imtihanı
yoktur. Yalnız doktora imtihanlan'vardır. Dört gu
rupa aynlan bu imtihanlar on yedi dersten geçirilir.
a) Birinci doktora dördüncü sömestrin sonunda, ana
tomi, fizyoloji, ttbbi ve hayati kimya, histoloji ve
ambriyolojiden yapılır.
Bu doktora imtihanında kaç dersten olursa olsun
geçmez not alan talebe beşinci sömestr derslerine
devam edebilir.
Bütünleme imtihanı bir defadır
ve şubatta yapılır. Bütünleme imtihamnı başaran
talebeni» devam ettiği sömestr sayılır. Başaramıyanlar dördüncü sömestr derslerini yeniden takibe
ve derslerin hepsinden bir defa daha imtihan ver
meye mecburdur. İmtihanı başaramıyanlar şubatta
bütünlemeye girerler.
Bütünlemede bir dersten
bile geçmez not alanlann kayıtlan silinir.
An
cak bu bir dersten başaramıyanlar, öbür derslerden
aldıkları notların onalamasına göre iyi dereceyi
tutturmuşlarsa bir yıl daha aym doktora imtihanlanna alınırlar.
b) İkinci doktora imtihanı ainncı sömestrin sonunda
mikrobiyoloji, salgınlar bilgisi, parazitoloji ve ge
nel deneysel emrazdan yapıhr.
c) Üçüncü doktora imtihanı sekizinci sömestr sonun
da marazi teşrih, hıfzıssıhha, tıp müfredatı, farma
kodinami ve tedaviden yapılır.
İkinci ve üçüncü doktora imtihanında kaç dersten
olursa olsun bütünlemeye kalan talebe eylülde bü
tünleme imtihanlarına girer. Bunu başaramazsa sı
nıfta bırakılır ve ertesi yıl ikinci veya üçüncü dok
toranın bütün derslerinden tekrar imtihan vermeye
mecbur tutulur.
İmtihanı başaramıyan talebe,
, eylülde bütünlemeye girer. Bütünlemede bir ders
ten bile geçmez not ahrsa kaydı silinir. Ancak bu
bir dersten imtihanını başaramıyan talebe öbür
derslerden aldığı notların ortalamasına göre iyi de
receyi tutturmuşsa bir yıl daha aym doktora imti
hanına alınır.
d) Dördüncü doktora imihanı onuncu sömestr sonun
da iç, dış, göz, deri ve frengi, çocuk, akıl hastalık
ları ve klinikleri ile adlî tıptan yapılır. Bu gurupun bütünleme imtihanı eylüldedir. Bütünleme
yi başaramıyan talebe sınıfta bırakılır ve enesi yıl
bütün dördüncü doktora gurupu derslerinden imti
han edilir. Ancak bu defa haziran ve eylül bütün
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leme devresinde de muvaffak olamıyan talebenin
kaydı silinmez, bir yıl devamdan sonra haziran
devresinde tekrar imtihana girmesine müsaade edi
lir.
Bunda bir dersten bile geçmez not alan ta
lebenin kaydı silinir.
Sinir, kulak, bunm, idrar yollan ve tedavi klinik
leri, rontgenoloji, fizikoterapi, tıp tarihi ve dentoloji derslerine muvaffakiyetle devam etmek ve pro
fesörlerinden bunu bildirir sertifika almak mecbu
ridir.
İç hastalıklan imtihanında tedavi ve sinir, dış has
talıkları imtihanında kulak, boğaz, burun ve idrar
yolları, çocuk hastalıklan imtihanında çocuk cer
rahisi ve ortopedi derslerinin profesör veya doçent
lerinden biri jüriye girer ve kendi şubesine dair
soru sorar.
Muvafıktır
30/XII/1942
Maarif Vekili
H a ş a n -Â li

Y ücel

TAMİMLER
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 7420-2/182

966

7 /1 /1 9 4 5

ÖZET;
Okul tabelâlan h.

Akşam kız sanat okulu bulunan kız enstitüleri
binalanna hem akşam ve hem de enstitü kısımları için
ayn ayrı tabelâ konması lâzımdır.
Bu tabelâların (109) sayılı Tebliğler Dergisinde
yayınlanan (Okul Tabelâları Hakkındaki Talimatname)
hükümleri dâhilinde olmasına dikkat edilmesini rica
ederim.
Maarif Vekili a.

N.

B.

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 741-2/351

967

R.

V ie l

9 / 1 / 1 9 4 5 '

ÖZET;
Köy kadınlan gezi
ci kurslarının ihti
yaçları h.

1 — Bazı maarif müdürlükleri vilâyetleri dâhi
linde açılan «Köy Kadınlan Gezici Kursları» nın soba,
boru ve teferruatiyle mahrukat ihtiyaçlan için Vekilhkten tahsisat istemektedirler.

M aa rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g is i

Sayfalı 1 6

11 İ K İ N C İ K A N U N

KÖ7 kadmlarınm ev işlerinde lüzumlu ve fayda
lı bilgiler edinebilmeleri için açılan bu kurslann, bu
türlü ihdyaçlarma karşılık olarak Vekillik bütçesinden
aynca tahsisat verilmesine imkân olmadığından maarif mü
dürlerinin kursların açıldığı köy halkınca ve ihtiyar hey et
lerince bunların temin edilmesi için gerekli tavassutlarda
bulunmalan ve temin etmeleri lâzımdır.

dokumalarla temin edilecektir. Hali vakti yerinde olan
talebelerin de bu kabil temrinlik malzeme ihtiyaçlan,
önceden okul idareleri tarafından bu gibi talebeden
toplanacak para ile yine Yerlimallar Pazarlannda bu
okullar için aynlan pamuklu dokuma kontenjanından
okul idarelerince satın alınmak suretiyle temin oluna
caktır.

2 — Bu kurslara ait eşya ve ders vasıtalarının
vilâyet merkezlerine kadar sevk masrafı Vekillikçe tesviye
edilmektedir. Bunların vilâyet merkezlerinden köylere
ve bir köyden diğer bir köye nakilleri de mahallen
temin edilecektir.

Bu husus Sümerbank Umum Müdürlüğüne bil
dirilmiş ve alman 15/XII/1942 tarih ve 8961 sayılı
yazı ile Sümerbank Umum Müdürlüğünce bütün Yerli
mallar Pazarlarına bmndan böyle kız teknik öğretim
okullan için tahsis olunan pamuklu dokumalarm okul
idareleri tarafından vâki olacak müracaatlarda ayrılan
kontenjanlara göre hiçbir suretle müşkülât gösterilmeksizin parası mukabilinde derhal tediye edilmesi keyfi
yetinin tebliğ edildiği bildirilmişitr.

Keyfiyet tamimen tebliğ olunur.
Maarif Vekili

N. B.

H aşan-Âli Y ü c e l

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapıl
masını rica ederim.
Maarif Vekili n.
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 7420-2/183

N. B.

c) Bu tedbirlerin programa bağlanması.
ç) Orta öğretim kurumlanndaki sosyoloji ve ahlâk
dersleri programının bahse mevzu prensipler ba
kımından incelenmesi.
d) Yüksek öğretim gençliğinde
bağlılığın işlenmesi.

ahlâk prensiplerine

e) Talebenin okul dışı durumlannın murakabesi mese
lesinin incelermaesi.
2. — Bütün öğretim kurumlarmda ana dili çalışmaları
veriminin artmlması.
a) Türkçe ve bilhassa yazma öğretiminin daha verimli
olacak bir hale getirilmesi için gereken tedbirlerin
saptanması.
b) Okullarda ve resmî, hususi yayın alanında imli
birliğini kolaylaşnrma yollarının tâyini.
c) Yeni terimlerin yüksek öğretimde yayılması yollannın kesin bir esasa bağlanması.
3. — Türklük eğitiminde tarih öğretiminin metot ve
vasıtalar bakımından incelenmesi.

ÖZET:
Temrinlik pamuklu
dokuma ihtiyacı h.

968

R. U zel

7/1/194)

1943

Kız teknik öğretim okuilarmın temrinlik pamuk
lu dokuma ihtiyaçlan için muhtelif merkezlerdeki
Yerlimallar Pazarlarında aynlan kontenjanlarm ilgili
okul idarelerince satın alınmaları sırasında, bazı Yerlimallar Pazarlannca bu dokumalarm yalnız okulun
temrinlik tahsisatmdan ayrılan para ile satın almabileceği; bunun dışında, talebe tarafından toplanan para
ile bu okullar için aynlan pamuklu dokumaların sa
tışı yapılmadığı öğrenilmiştir.
Bütün okullardaki talebenin temrinlik pamuklu doku
ma ihtiyaçlannm V,ekillik tarafmdan gönderilen temrin
lik tahsisatiyle teminine esasen imkân yoktur. Ancak okul
idarelerince hakikatan yardıma muhtaç durumda bu
lunan talebelerin temrinlik pamuklu* dokuma malze
meleri parası Vekillik tarafından ödenen pamuklu

a) lik ve orta okul tarih kitaplannın hazırlanmasında,
bilim ve pedagoji yönünden dikkate almacak noktalarm saptanması.

HABERLER
Maarif Şûrası
2287 sayılı kanunun beşinci maddesi gereğince
üç yılda bir toplanacak olan Maarif Şûrası ikinci de
fa olarak 15 şubat 1943 pazartesi günü saat onda An
kara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi konferans sa
lonunda toplanacakür. Şûranm gündemindeki konular
şunlardır:
1. — Okullarda ahlâk terbiyesinin geliştirilmesi.
a) Türk ahlâkmm sosyal ve kişisel prensiplerinin be
lirtilmesi.
b) İlk ve orta dereceli okullarda bu prensiplerin gerçeklenmesini sağlıyacak tedbirlerin düşünülmesi
ve meslekî ve teknik okullarda aynı prensiplerin
iş ahlâkına da tatbiki.

b) Lise tarih kitaplarımn mükemmelleştirilmesi yolun
daki mütalâalarm belirtilmesi.

Liselerin 2 nci sınıfına mahsus
R uhbilim
(A li H aydar T a n e r)

Üçüncü fasikülü satışa çıkarıldı.
Fiyatı 25 Kuruş.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR,
1

12

23

34

45

13

24

35

46

3

14

25

36

47

4

15

26

37

48

5

16

38

49

6

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

2

9

•

•

.

27

-

ANKARA — MAARİF MATBAASI

■

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ kiAKAM VE MÜES5ESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONT; T U fA R I MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBLIZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLM EUDÎI

TEBLİĞLER DERGİSİ
€İLT: 5

18 -İKÎNCİKANÜN 1943

KANUNLAR;
İLK ÖĞRETİM UMUM ÖZET:
MÜDÜRLÜĞÜ
İlk okul öğretmenlerinin alaSayı; 6,994
caklanna, mesken bedelle
;
rine, yapı ve içtimai yardım
■
sandıklarına, terfi, taltif ve
tecziyelerine dair kanun h.
ilk okul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi ida
relerden alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, taltif
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verilmemiş olanlar kanunim muvakkat birinci maddesine

leştirme maksadiyle alman kanuni tedbirlerin hakika

göre, İcra Vekilleri Heyetinin tasdikına hacet kalma

ten verimli olabilmeleri

dan, Valilik Daimî Encümenlerinin karan ile 31 mayıs

bir disipline tâbi tutularak çalıştırılmaları, vazifelerini

1942 tarihinden

için

öğretmenlerimizin sıkı

itibaren fiilî kadroya alınacaklardır.

ihmal veya kastla yapmıyanların cezalandırılmalan; ha

Buna nazaran kadro cetvellerinin, öğretmenlerin maaş

şan ile yapanlann da vakti gelince bekletmeden taltif

durumlanna göre düzeltilmesi daimî encümenlere bıra

ve terfi edilmeleri lâzımdır. Taltif, terfi ve tecziye iş

kılmıştır. Bu gibi öğretmenlerin 1 haziran 1942 tarihine

leriyle ilgililerin bu bakımdan işlerini benimsiyerek has

kadar olan maaş farkından ve intibaktan mütevelht ala

sasiyetle takibetmelerini,

cakları umumi muvazenece, beş yıl içersinde bütçeye ko
nacak paralarla ödenecektir. Bu itibarla vahliklerin ilk

6 — Çalıştıkları valiliklerde tedavilerine imkân

ve cezalandınlmalanna ve bu öğretmenler için teşkil

yapacakları iş hemen terfi veya intibak suretiyle öğ

bulunmıyan öğretmenler

edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı san-

retmenlerin geçirilmesi gerekli olan kadroları, ihşik

lere Vekilliğimizce nakledileceklerdir.

dığma dair olan kanım ve bu kanuna bağlı kadro cet

kadro cetvelinde lâzım gelen tadilâtı yaparak, bulmak

gibilerin maaşlarına denk kadro bulunmadığı takdirde

veli ilişik olarak gönderilmiştir.

ve bu maaş dereceleri üzerinden öğretmenlerin maaşlan-

nakhn yapıldığı yıla ait maaş farklan gittikleri vaUUk

m ödemektedir. Aksi halde terfi farkları verihnceye

bütçesinin kadro tasarruflanndan ödenecektir. Valilikler

kadar vahhkler öğretmenlere borçlanmakta devam ede

bu gibilerin kadrolarını mütaakıp malî yıl başından iti

1 — Hususi idareler son yıllarda muhtelif sebep

sıhhi lüzum gösterilen yer
Valihklerde bu

muayyen

baren temin edeceklerdir. Öğretmenlerin sağlıklariyle il

fileriyle ilgili maaş farklarını, yol ve tedavi paralarmı,

müddetler içinde ödenmesini âmirdir. Onun için kanun

gili olan bu işin dikkatle hal edilerek hasta öğretmen

mesken ve teçhizat bedellerini, makam ücretlerini ve

hükümlerine uyularak borçlann biran evvel tesviyesine

lerin müşkül duruma düşürülmemelerini,

rememeye başladıkları için bu yüzden üç buçuk mil

elverişli tedbirlerin alınmasını,

ler yüzünden ilk okul öğretmenlerinin innbak ve ter-

ceklerdir. Halbuki bu kanun bu borçların

7 — Bu kanunun onuncu maddesine göre 1943

yon liraya yakın borç tahakkuk etmişti. Bu kanım, iki
cun umumi muvazenece beş yıl içersinde ve bir buçuk

malî yılı başından itibaren ilk defa öğretmenhğe tâyin
— Bu kanunun neşrinden sonra ilk okul öğretedilecek olan öğretmen okulu mezunlarının teçhizat
menhğine yeni tâyin edilecek ve maaşlarım hususi ida

milyon hra tutan, diğer tertiplere ait borçların da hu

relerden alacak olan öğretmenler; kanunun ikinci mad

susi idarelerce en çok üç yıl içersinde ödenmesini âmir

desine göre bir yıldan üç yıla kadar stajiyer olarak ça

yıh başına kadar tâyinleri yapılan yeni mezun öğret

dir. Hususi idarelerin bu borçlan kanunla tâyin edi

lışacaklardır. Bu gibiler ikinci maddede açıklandınldığı

menlerin teçhizat bedelleri hususi idarelerce verilece

len müddet- içinde ödemelerini,

şekilde, üç kişilik bir kurul tarafından verilecek ve va

ğinden bu tertiplerden alacaklı bulunan öğretmenlerin

lilik yolu ile Vekilliğe gönderilecek

paralarının ilk fırsatta ödenmesi çarelerine baş vurmak

milyon hra tutan kıdem ve intibaktan mütevellit bor

4

mazbatalara göre

bedelleri umumi muvazeneden ödenecektir. 1943 malî

Stajiyerhkte

gerektir. 1943 malî yılı hususi idare bütçeleri yapılır

kadroların asgari miktarı -on yıl için muteber olmak

muvaffak olamıyanların v^felerine son verilecek 've

ken öğretmen okullarından mezun olacak öğretmenlere

üzere - tesbit edilmekte ve valiliklerin bu yekûnu azalt-

bımlar hakkında mecburi hizmet takibatında bulunula-

verilmek üzere teçhizat bedeUeri için bundan sonra pa-

mıyacaklan, ancak malî durumu müsait olan valihkle-

cakar. Öğretmenhğe geçirilenlerin stajiyerhkte bulun-

*a koymaya lüzum yoktur. Bunun için karşılığı - 0 - ola

nn bu kadrolan artırabilecekleri tasrih edilmektedir.

duklan müddet tekaütlüklerinde fiilî hizmetlerine sa

rak bir faslın açılması kâfidir. Öğretmenlerin alacakları

V''ahhklere göre kadroların miktarı tesbit edilirken önü

yılacaktır. Öğretmenlerin meslekî hayatları bakımından

tesviye edilmeden başka fasıllara munzam' tahsisat ilâ

müzdeki yıllardan itibaren -köy enstitüleri mezım ver

önemh olan bu işler üzerinde ilgililerin çok dikkath bu-

vesi veya münakale tekhfinde bulunacak vahliklerin is

meye başlayınca hususi idarelerden maaş alarak bugün

lundurulmalannı,

2 — Bu kanuna bağlı cetvelle öğretmenlere ait

köylerde çalışmakta olan öğretmenlerin tedricen kadro
ları ile birlikte şehir ve kasabalardaki okullara alına
cakları göz önünde tutulmuştur. Bu prensipe göre ha
reket edildiği takdirde kanuna ilişik cetveldeki kadro
sayılan, şehir ve kasabaların ihtiyaçlarını karşılamaya
yeter miktardadır.

Onun için hususi idarelerin bun

dan sonra öğretmen sayısını artırmıyarak bu kadrolar
içinde öğretmenlerin terfilerini temin etmelerini.

Vekillikçe öğretmenhğe geçirileceklerdir.

•5 — Bu kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci madde
leriyle hususi idarelerden maaş alan ilk okul öğretmen

tekleri yerine getirilmiyeceğinden fırsat çıktıkça ve biran
evvel bu borçların ödenmesine çahşıİmasını,
8

— Bu kanunun neşri tarihinden sonra mesl

leri yeni bir terfi, taltif ve tecziye nizamına tâbi tutul

girecek öğretmenlere muvakkat birinci madde hükmün

muşlardır. Kanunun sekizinci maddesi, mazeretsiz ola

den istifade edecek, yani terfi veya intibaktan mütevelht

rak on beş gün içinde vazifeye başlamıyan, derse başla

maaş farklarım almaya başlıyacak öğretmenlere bu zam

ma tarihinden bir hafta evvel işleri başında bulunmı-

mı aldıkları aydan itibaren, kanunim 15 inci madde

yan ve ders yıh içersinde mazereti olmadan aralıksız

sine göre mesken bedelleri verilmiyecek; verilmiş olan

bir hafta vazifesine devam etmiyen öğretmenlerin inzi

lar istirdat olunmıyacaktır. Kanunun muvakkat dördün

3 — Bu kanunun neşrinden önce Maarif Vekil

bati muameleye lüzum kalmaksızın Maarif Vekilliğin

cü maddesine göre bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihte

liğince tarfileri tasdik edilerek adlan valihklere bildi

ce müstafi sayılacağını ve müstafi sayılan öğretmenle

müstahdem bulunan ve muvakkat birinci maddeye gö

rilmiş olan veya 3656 sayılı kanunla intibakları yapıhp

rin ders yılı başına kadar diğer bir öğretmenhğe tâyin

re de aylıkları artırılmamış durumda bulunan öğretmen

da kadrolan bugüne kadar alınmamış ve terfi zamları

edilemiyeceğini âmirdir. İlk öğretimi yüzde yüz gerçek

lere terfi edinceye kadar mesken bedelleri verilmeye de-

vam edilecek, ancak bu gibiler bir terfi müddeti sonun
da üst dereceye geçmeye müstahak görülmezlerse mes
ken bedelleri kesilecektir. Bu itibarla halen bütçede bu
lunan mesken bedeli faslındaki paralardan bu kanuna
göre mesken bedelleri hemen kesilecek olan öğretmen
lere ait olan miktarların düşülerek bu kanuna göre va
liliklerin Ödemeye mecbur olduğu borçlar için münakale
teklifinde bulunulması uygun görülmüştür. Binaenaleyh
mesken bedelleri faslındaki fazla paranın borçların tes
viyesi için münakalesi cihetine gidilmesi ve bunun için
hazırlanacak münakale mazbatasının Dahiliye Vekilli
ğine gönderilmesi ve neticeden Vekilliğimizin haberdar
edilmesini,
9
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yazıh esaslara göre umumi meclis karariyle öğretmen
ve yaröğretmenlerden terfilerini karşılıyacak tahsisatı ma
lî -kudretleri nispetinde bütçelerine koyarlar. Bu kadro
lar tenkis edilemez. Ancak malî durumu müsait olan va
lilikler, umumi meclislerinin kabulü ve Vekiller Heye
tinin tasdikiyle birinci fıkrada yazılı kadrolarını on yıl
içinde de artırabilirler.
Madde 2 — Hususi idarelerden maaş almak üze
re ilk okul öğretmenliğine yeni tâyin edilenler bir yıl
dan üç yıla kadar stajiyer olarak çalışırlar. Bunların
stajiyerlikte muvaffak olup olmadıkları, maarif müdürnün veya bölge ilk öğrenm müfettişinin veya maarif
memurunun başkanlığında teşkil edilecek üç kişilik bir
kurul tarafından verilecek ve valilik yolu ile gönderile
cek mazbataya göre Maarif Vekilliğince tesbit olunur.

— Bu kanunun 11 ve 12 nci maddeleri ile ilk

okul öğretmenleri için bir «Sağlık ve içtimai Yardım»
ve bir de «İlk Okul Öğretmenleri Yapı Sandığı» kuru
lacaktır. Maarif müdürleriyle ilk öğretim müfettişleri,
tatbikat okulu öğretmenleri, maarif idareleri memurlariyle sandık işlerinde çalışan memurlar da içtimai yar
dım sandığına isterlerse üye olabilirler.. Hususi idareler
den veya umumi muvazeneden maaş veya ücret alan ve
ilk öğretim teşkilâtında vazife gören öğretmen, yaröğretmen, müfettiş ve memurlar kanunun 12 nci madde
siyle teşkil olunan yapı sandıklarının üyeleridir. Ka
nunun neşrini takibeden aydan itibaren içtimai yardım
sandığı için yukardald şahısların aylıkları tutarının de
vamlı olarak yüzde biri, yapı sandığına girdikleri ta
rihten itibaren ilk dört sene müddetle aylıkları tutarımn yüzde dördü,

ikinci dört yıl için de jâizde üçü,

dokuzuncu yıl başından itibaren yüzde ikisi yapı sandığı
için kesilecektir.

Bu itibarla mutemetlerin bordrolar

üzerinde kanunun emrettiği tevkifatı yaptıktan ve para
yı aynca hesabı cari numarası ve adı bildirilecek banka
ya yatırdıktan sonra maaşların tediyesi gerekmektedir.
İşletilmeleri kendilerine bırakılacak oları bu sandıklar
öğretmenlerimizin şahsan halletmeye muvaffak olamıyacakları birçok önemli işleri görmek ve onlara yardım
etmek maksadiyle kurulmaktadırlar. Onun için sandık
lara ait bütün işlerin ilgililerce yapılmasını ehemmiyetle
rica ederim.
Maarif Vekili

H. T.

Has an-Ali Yücel

N O T : Valiliklere yazılmıştır.

Husu&i idarelerden maaş alan ilk okul,
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif
ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek sağlık ve
içtimai yardım sandığiyle yapı sandı
ğına ve öğretmenlerin alacaklarına dair
kanun
Kanun No. 4357

Kabul tarihi; 13/1/1943

Bu kurulun üyeleri şunlardır:

1 — Stajiyerlerin vazife gördüğü okulun başöğret
meni veya maarif müdürünün seçeceği bir öğretmen;
2 — İlk öğretim müfettişi veya bölge ilk öğretim
müfettişinin seçeceği bir öğretmen;

Stajiyerlerin iş başında nasıl yetiştirileclÖeri ve
bu kurulun çalışma esasları Maarif Vekilliğince tesbit
olunur.
Stajiyerlikte muvaffak olamıyanların vazifelerine
son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar hakkmda gereken kanuni takibatta bulunulur.
Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bulunduk
ları müddet tekaüdüklerinde fiilî hizmetlerine sayılır.
Aladde 3 — Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinden vazifelerini kusursuz yapakları
aşağıda adları yazıh makamlardan ikisinin ayrı ayn ve
ya müşterek olarak her yıl verecekleri müspet raporla
tesbit edilenlerin maaşları, bu kanunda yazılı esaslara
göre Maarif Vekilhğince bir üst dereceye çıkarılır;
1 — İlk öğretim müfetdşi ile başöğretmen;
2 — Maarif müdürü ile başöğretmen;
3 — İlk öğreüm müfettişi ile maarif memuru;
4 — Maarif müdürü ile maarif memuru;
5 —' Maarif müdürü ile ilk öğretim müfettişi.
Aladde 4 — Üçüncü maddeye göre bir vilâyet öğ
retmen kadrosu içinde terfi sırası gelen öğretmenlerden
hepsinin terane vilâyet kadrosunun sayı ve dereceleri
elverişli olmadığı takdirde aralamadan tercih için aşağı
daki ^kralarda yazılı esaslara ve sıraya göre hareket
edihr:
a) Okulun bütün işlerini, mütaaddit sınıflarının
öğretim ve eğitimini uhdesinde bulundurarak bir kıdem
müddetince aynı okulda çalışmış olmak;
b) Çalışma ve yaşama şartları güç olan muhit
lerde bir kıdem derecesi müddetince çalışmak;
c) Mütaaddit sınıfların öğretim ve eğitimini bir
kıdem müddetince uhdesinde bulundurmak;
d) Bu kanunun beşinci maddesinde yazılı şe
killere göre taltif edilmiş olmak;
e)

f) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde izin
almadan işinde aralıksız çalışmış olmak.
✓
Madde 5 — Hususi idarelerden maaş alan ilk okul
öğretmenleri 1702 sayılı kanunun 36, 40, 41, 43 üncü,
1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı
esaslar göz önünde tutularak aşağıda yazılı şekillere gö
re taltif edilirler.
.

a)
Madde 1 — Hususi idarelerden maaş almakta olan
ilk okul öğretmenleri ve yaröğretmenleri için 1942 malî
yılı başından muteber olmak ve on sene müddetle tat
bik edilmek üzere valilik itibariyle tesbit edilen kad
rolar ilişik cetvelde gösterilmiştir.
Valilikler bu cetveldeki aded ve dereceler dâhi
linde olmak üzere 3656 sayılı kanunla işbu kanunda

Çok çocuğu bulunmak;

Üstün başanlı sayılmak:

Vazifelerini olağanüstü başariyle yaptıkları ders
yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler «üstün başarılı»
sayılırlar. Bunların adları Cumhuriyet Bayramı hafta
sında gazete ve radyo ile ilân edilir.
b) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek:
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün
başarılı sayılanlar «başöğretmen namzedi» unvanını alır

1943

lar. Başöğretmenler bunlar arasından Maarif Vekilliğin
ce tesbit edilecek esaslara göre seçihr.
c) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek.
Başöğretmen namzetleri arasından en çok iki kı
dem müddeti içinde dön defa üstün başanlı sayılanlar
«maarif memuru namzedi» unvanını alırlar. Maarif me
murları, Maarif Vekilhğince tesbit edilecek esaslara gö
re bunlar arasından seçilir.
d) Yeni bir tesise adı verilmek:
Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, talebeye ve
meslektaşlarına daimî şekilde faydası dokunacak eser
meydana getiren ilk okul öğretmenlerinin adlan okul
çevresindeki bir tesise veya kendi emekleriyle meydana
getirilen eserlerden birine verihr.
* e) Ülküeri sayılmak:
On yıl aynı yerde çalışan ve bu müddet içinde en
az üç defa üstün başarılı sayılan ve hiç ceza görme
miş olan ilk okul öğretmenleri «ülküeri» sayılırlar ve
Maarif Vekilliğince bu unvanı belirtmek üzere kendi
lerine verilecek bir işareti taşırlar.
Yukarki fıkralarda yazılı taltif şekillerinden bi
ri veya ikisiyle taltif edilmiş olan öğretmenler, ilk öğ
retim müfettişi ve orta okul öğretmeni yetiştiren müesseselerin imtihanlarına girmekte ve ilk okul öğretmenle
riyle ilgili munzam vazifelere, encümen ve komisyon
âzalıklarma getirilmekte tercihU namzet sayılırlar. Bun-,
lardan kendi çocuklarının tahsİh için nakle tâlip olan
lar durumlarına elverişli yerlere mümkün oldukça nakledihrler ve bunların çocukları usulü dairesinde öğret
men okullarına tercihan alınırlar.
Madde 6 — 3656 sayılı kanunla bu kanunda yazı
lı esaslara göre terfie hak kazandıkları Maarif Vekilli
ğince tasdik edilen öğretmenlerin derecelerinin yüksetilmesi, valiliklerin fiilî kadrolarında açık yüksek dere
ce bulunmasına bağlıdır. Yüksek dereceli açık fiilî kad
ro bulunmadığı takdirde, malî durumlarının müsaadesi
nispetinde umumi meclislerce mütaakıp yıl bütçesine
lüzumlu tahsisat konulur. Bu suretle bu kanuna bağlı
kadro içinde öğretmenlerin terfileri temin olunur.
Madde 7 ^
— Hususi idarelerden maaş alan/lk okul
öğretmenleri işledikleri disiphn suçlarının mahiyetine ve
derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36, 40, 4 l ve 43
üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde
yazılı esaslar altında aşağıdaki inzibat cezalarına çarpı
lırlar : /
a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işle
rinde kusurlu sayıhrlar. Bu cezaya itiraz olunamaz
Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardau
biri tarafından yazı ile bildirilir:
1
2
3
4

—
—
■—
—

Başöğretmen;
Maarif memuru;
lik öğretim müfettişi;
ialaarif müdürü.

'

b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güç
lük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri re
hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi her hangi
bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin
mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlük
ten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş
günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmek cezası verilir.
Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza
hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından
kesilir.
c)

Kıdem indirmek;

.

Öğretmenlik şerefini ihlâl edici hallerde bulun
dukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kas
ten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derece
sine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme ce
zası verilir.
d)

Vazifelerine son verilmek;

Talebesine, okul ve meslek mensuplanna ifa ra
eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti içinde iki de-
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapılmasına dair kanun
Kanım No' 4360

Kabul tarihi: 13/1/1943

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 614

9, 1 / 1 9 4 3
ÖZET:
Maarif teşkilâtından
maaş veya ücret
alan
doktorların
vazife ve salâhiyet
leri h.

970

Madde 1 — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinin 8 inci faslımn 2 nci (Eğit
men Yetiştirme Kursu Masrafları) maddesinden 2000
lira tenzil edilerek (4306 sayılı kanun mucibince veri
lecek Giyim

Eşyası Bedeli ve Bilumum

Masrafları)

adiyle yeniden açılan 13 üncü fasla fevkalâde tahsisat
olarak konulmuştur.

Maarif teşkilâtından maaş veya ücret alan doktor
ların Memurin

Kanununun

Madde 3 .— Bu kanunun hükmünü icraya Mali

salâhiyetlerinin umumi mahiyette olmayıp maarif teşki
lâtına münhasır kalcağı hakkında Yüksek Başvekâletten
bir sureti yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmasını rica ederim.

ye ve Maarif Vekilleri memurdur.

Maarif Vekili

.

No.

15/1/1943

H. A .

H a ş a n - A li Y ü c e l

Resmî
Düstur
Gazete
Tertip Cilt Sahife Sayı

Başlığı

4239 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 1942 malî yıh
Bütçe Kanunu 3-6-1942
4306 Parasız verilecek giyim eş^
yası hakkında kanun
16-11-1942

3

23 1274 5122

3

24

23 5258

TAMİMLER
T C.
BAŞVEKÂLET
Kararlar Dairesi Müdürlüğü
Sayı; 6/4580

maddesindeki

alınan ll/ X II/ 1942 tarih ve 6/4580-2 sayıh yazınm

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer’idir

K^nuD

84 üncü

«Resmî Etıbba» tâbirine dâhil oldukları, ancak bunların

11/XII/1942

969

*

Maarif Vekilliğine
Devlet bütçesinden maaş veya ücret alan müesse
se tabipleriyle bu tabiplerden müteşekkil sıhhat heyetle
rinin Memurin Kanununun 84 üncü maddesinde yazılı,
resmî etıbba, tâbirine dâhil olup olmadıklarının tefsiri
hak kındaki 8/VII/1942 tarihli ve Orta Öğretim 53232/
1-21818 sayılı teklifiniz üzerine, bahsi geçen tabip ve
sıhhat heyetlerinin gerek umumi olarak gerek vazife al
dıkları teşkilâta dâhil memurlar için «resmî tabip» sa
yılmaları icabedip etmediği hususunda Devlet Şûra
sının mütalaası sorulmuştu.
Devlet Şûrası Reisliğinin 4/11/1942 tarihh ve
14772 sayılı tezkeresiyle günderilen ve suretleri bağlı
olarak sunulan birinci daire ile umum» heyetin ’m^^zbalalarmda izah edildiği veçhile; Maarif Vekâleti ¿kullannda ve prevantoryum - sanatoryum müesseselerinde
mevcut tabiplerin, tâyinlerinin Vekaletçe yapılmakta
ve maaş veya ücretlerini Devlet bütçesinden almakta ol
malarına ve esas itibariyle yaptıkları vazifenin bir âmme
hizmeti olmasına göre memurluk sıfat ve salâhiyetini ha
iz bulunmalarına binaen. Memurin Kanununun 84 üncü
maddesinde mutlak olarak ifade ve hiçbir-suretle takyidedilmemiş olan «Resmî Etıbba» tâbirinin şümulüne dâ
hil olmaları ve ifa etmekte olduklan âmme hizmetinin
muaj^en idari bir sahaya inhisar etmesi hasebiyle res
miyet vasıflarının umumi mahiyette olmayıp ancak me
mur edilmiş oldukları maarif teşkilâtına maksut bulun
ması lazım geleceğini ve bu itibarla meselenin tefsir
içio Yüksek Meclise sevkına mahal görülmediğini arz
ederim.
Başvekil yerine
Müsteşar

C. Y e ş i l

HABERLER;
İstanbul Ümvrsıtesi Tıp Fakültesi Deri ve Firengı Hastalıkları Ordinarıms Profesörü Dr. Hulûsi Beh
çet’in örnek olacak çalışma iarı neticesi kendi adına izafe
edilen bir Sympton keşfetmek suretiyle elde ettiği ba
şarıdan dolayı Maarif Vekilimiz tarafından Sayın Pro
fesöre bir teşekkür mektubu gönderilmiştir. Bu mektubu
aynen neşrediyoruz.Dr. Hulûsi Behçet
Tıp Fakültesi Deri ve Frengi Hastalıkları Ordinaryüs
Profesörü
Üniversite ^
— İstanbul
Örnek olacak çalışmalarınızın neutesi olarak adı
nıza izafe edilen bir sympton keşfetmek suretiyle elde
ettiğiniz başarıdan dolayı tebrik ve teşekkürlerimi arz
ederim.
Maarif Vekili
H a ş a n -Â li Y ü c e l

TAKDİRNAME ALANLAR
Konya Kız Öğretmen Okulu Alüdürü ve Matema
tik Öğretmeni Nami Çetinel, İznur Kız Lisesi Fransızca
Öğretmeni Kâmuran Omay, Antalya Lisesi Matematik
Öğretmeni Süleyman Erenay, Antalya Lisesi Matematik
Öğretmeni Abdülkadir Yürük, Antalya Lisesi Tabiiye
Öğretmeni Fethiye Ürgenç, Antalya Lisesi Fizik Öğret
meni Kemal Ant, Antalya Lisesi Fransızca Öğretmeni
Hüsamettin Arslanöz, Antalya Lisesi İngilizce Öğret
meni Osman Batur, Antalya Lisesi Beden Terbiyesi Öğ
retmeni İsmail Bumin, Manisa Orta Okul Matematik
- Öğretmeni Abdülkadir Kudat, Manisa Orta Okul Tabii
ye Öğretmeni Vehbi Kutengin, Gündoğmuş Merkez
Öğretmeni Şefika Toktaş, Gündoğmuş Karadere Öğret
mem Nihal Olcay, Gündoğmuş Kızılağaç Öğretmeni
Osman Turgut, Manavgat Merkez Öğretmeni Zahide
Soybay, Manavgat Selimiye Öğretmeni Turgut Acuntaş,
Manavgat Homa Öğretmeni Mukaddes Boysal, Manav
gat Ilıca Öğretmeni Saime Özün, Manavgat Taşağıl Öğ
retmem Turan Mutlu, Alanavgat Avanos Öğretmeni
Osman Cömert, Alanya Oba Öğretmeni Naşide Özbatu,
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Alanya Dere Öğretmeni Abdullah Akan, Kaş Merkez
Öğretmeni Ayşe Uçtu, Kaş Kasaba Öğretmeni Zehra
Engin, Kaş Kalkan Öğretmeni Haşan Altan, Finike
Merkez Öğretmeni Münür İyikan, Finike Bağyaka Öğ
retmeni Münür Çağatay, Korkuteli Çomakh Öğretmem
Mustafa Köken, Korkuteli Akyar Öğretmeni Tevfik
Yenice, Korkuteli Çaykenarı Öğretmeni Ahmet Tamer,
Korkuteli Alâettin Öğretmeni Hayri Engin, Korkuteli
Küçükköy Öğretmeni Fehmi Özkan, Korkuteli Yavuz
Öğretmeni Galip Uz, Korkuteli Avdan Öğretmeni Ab
dullah Akın, Serik Merkez Öğretmeni Emine Fratlı,
Serik Merkez Öğretmeni Nahide Kırgöz, Serik Boğazak
Öğretmeni Hatice Uygun, Serik Çandır Öğretmeni SalLı
Balaban, Serik Yanköy Öğretmeni Ahmet Öztürk, Se
rik Çakalhk Öğretmeni Nurettin Çankaya, Taşköprü
Merkez Yatılı Okulu Öğretmeni Yakup Çilingiroğlu,
Taşköprü Alisarak Köy Okulu Başöğretmeni Hüseyin
Eroğlu, Küre-Ağrı Yatılı Okulu Başöğretmeni Haşan
Kulaçoğlu, Daday Merkez Yatıh Okulu Öğretmeni
Osman Tman, Kastamonu İkinci Bölge Gezici Başöğ
retmeni Baha Kok, İnebolu-Abana Aierkez Yatılı Okulu
Öğretmeni Bedia Arıkan, Cide Birinci Gezici Başöğret
meni İbrahim Ergin, Tekirdağ Merkez Hacıilbey Okulu
Başöğretmeni Nedim Erkmen, Malkara Kazası Merkez
Okulu Başöğretmeni ve Maarif Memuru Arif Bilge
1941— 1942 ders yılında vazifelerinde üstün derecele
başarı gösterdikleri anlaşıldığından 1880 sayıh kanu
nun 3 üncü maddesi gereğince birer takdirname ile
taltifleri uygun görülmüştür.
.

DÜZELTME:
205 sayılı Tebliğler Dergisinin 113 üncü sahifesinde neşredilen orta okul üçüncü sınıf tarih dersi müf
redatında gösterilen haftalık ders sayısı yanlışlıkla üç
olarak basılmıştır. İki olarak düzeltilmesi rica olunur.

İLÂNLAR;
İçel valiliğinde 1 9 3 2 ve 1 9 3 8 yılla
rında çalışarak emekliye çıkarılmış veya
meslek değiştirmiş olmaları sebebiyle mes
ken bedeli almamış olan öğretmenlerin
alacaklarının ödeneceği İçel Maarif Müdür
lüğünün 9 - 1 - 1 9 4 3 tarih ve 54 sayılı
yaz«siyle bildirilmiştir.
Alacaklı öğretmenlerin İçel Maarif
Müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilân
olunur.

Liselerin 2 nci sınıfına mahsus
R uhbilîm
{A li H aydar T a n er)

Üçüncü fasikülü satışa çıkarıldı.
Fiyatı 25 Kuruş.
- Liselerin 1 inci sınıfına mahsus
G enel C o ğ ra fy a
(îb ra h i? n H a k k t

A k y o l - M a cit A r d a )

Üçüncü fasikülü satışa çıkarıldı
Fiyatı 50 kuruş
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Lise 3. sım f:
D arkot).

Ü N İVERSİTE VE YÜKSEK OKUL KİTA PLA R I

h iç

a it

k ita p
bazı

d iğ e r

c o ğ r a fy a s ı

listes in d e, o za m a n

A s k e rlic e h azırlık d e rsle ri {B inbaşı N ecati
Sayın).

m a lû m a tı b ir

{Besim

F izik

a lış tır m a

n e ş re d iy o ru z :

k ita b ı I (H a y r i

Fiyatı I 35 kuruş

L 2 ve 3. sınıf için: Dilbilsfisi I {Komisyon).
'

Fiyatı 45 kuruş

KIZ T E K N İK ÖĞRETİM OKULLARI K İT A P LA R I

Lise 3. sınıf: M an tık (H aşan - Â li Yücel).
Birinci fasikûl: 25 kuruş
Diğer fasikûller basılıyor.

Lise 1. sınıf: G enel c o ğ r a f y a d e rs le ri {İb ra
him H akkı Akyol - M acit Arda).

ç ık a rılm a m ış

D ener).

Birinci fasikûl: 20 kuruş
İkinci fasikûl: 20 kuruş
Üçüncü fasikûl: 25 kuruş

L İS E K İTA PLA RI

s a tış a

lis te h a lin d e b u r a d a

2. sınıfı

Lise 2. sınıf : Ruhbilim fA îi H aydar Taner).

Cilt I : 100 kuruş
Cilt I I : 70 kuruş
Cilt III * Basılıyor.

henüz

y e n i o k u l k i t a p l a r ı n d a n , ş i m d i s a tış a ç ık a r ı l m ı ş

Birinci fas^ikûl: 35 kuruş
İkinci fasikûl (kitabın tamamı): 65 kuruş

Üniversite ve yüksek okullar kız talebesine mahsus

B içk i d e rs le ri I {L âle Emzen - R e fia B erk).
Fiyatı 130 kuruş

Lise felsefe dersleri
No. 17:

Birinci fasikûl: 20 kuruş
İkinci fasikûl: 20 kuruş
Üçüncü fasikûl: 50 kuruş

yardımcı

kitaplan serisinden

iç tim a i m e k te p {İsm ail H akkı Baltacloğla)
_

B içk i d e rs le ri II (L â le Em zen).

Fiyatı 125 kuruş

Fiyatı 300 kuruş

ORTA OKUL KİTA PLA R I
Lise 2. sınıf: D e v le tle r c o ğ r a fy a s ı {B eh çet
Gûçer).
Birinci fasikûl: 30 kuruş

E R K E K T E K N İK ÖĞRETİM OKULLARI
1. sınıf: M a te m a tik a lış tır m a -k ita b ı
{İbrahim Öztopçu - M u stafa G ûltekin)

İkinci fasikûl (kitabın tamamı): 70 kuruş.

I
E le k tr ik

te k n o lo jis i I {R ahm i Altınok).

Fiyatı 70 kuruş

Fiyatı 100 kuruş

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
»AZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES^FSELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT Mti:>ÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İLT: 5

25 İKİN CİKÂN UN 1943

KANUNLAR:

S A Y I:

£13 NUMARALI CETVEL
M A A R İ F

Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunların Maarif Vekilliği kıs>
mında değişiklik yapılması; 3694, 3711,
3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kad
roların değiştirilmesi hakkında kanun

Derece

V E K İ L L İ Ğ İ

M ER K EZ
T a lim

Derece
7

v e T e r b iy e D a ire s i

Memuriyetin âıev’i

Maaş

Muamelât Müdürü

1

60

T e fti§ H e y e t i

Kanım No. 4365

i

Kabul tarihi: 13/1/1943
Neşri tarihi: 20/1/1943

Madde 1 — 3656, 3694, 3711, 3829 ve 4l42
sayıh kanunlarla Maarif Vekilliği teşkilâtı için kabul
edilen kadrolardan ilişik (1) numaralı cetveldeki me
muriyetler kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetveldeki
memuriyetler konulmuştur.
Madde 2 — 3888 sayılı kanıma ekh 1 numa
ralı cetvelin Maarif Vekilliği kısmındaki memurluk
lardan ilişik (3) numaralı cetvelde yazılı olanlarla
5829 sayılı kanuna ekli (2) numaralı cetvelde yazıh
vazifeler kaldırılmış ve bunların yerine işbu kanuna
ekli (4) numaralı kadro cetveli konulmuştur.
Madde 3 — 23 haziran 1934 tarih ve 2530 sa
yılı kanun gereğince yapılacak ^ tâyinlerde başlangıç
maaşları hakkında 30 haziran 1939 tarih ve 3656 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunur.
Muvakkat madde 1 — 1942 malî yılı Umumi
Muvazene Kanununa bağlı (1) işaretli cetvelin Maa
rif Vekilliği kısmındaki İstanbul Üniversitesi ve Dev
let Konservatuvarına ait kadrolar kaldınlmış ve yer
lerine işbu kanuna ekli (5) numalan cen-elde sayı,
derece ve maaşlan yazılı memuriyetler konulmuştur.
Muvakkat madde 2 — İşbu kanuna ekli (6) nu
maralı cetvelde sayı ve ücretleri yazılı vazifeler 1942
malî,yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı (D ) işa
retli cetvehn Maarif Vekilliği kısmına eklenmiştir.
Muvakkat madde 3 — 1942 malî yıh bütçesi
nin 699 uncu faslımn 10 uncu maddesinden (39 720)
lira tenzil edilerek bundan (15 360) lirası işbu kanu
na bağlı 1 numaralı cerv’elle kabul edilen maaşlı me
muriyetlere ait kadronun 1 yıllık maaş farklan için
656 ncı faslın 1 inci maddesine ve (10 920) lirası 3
numaralı cetvelle kabul edilen ücretli memuriyetlerin
bir yıllık ücret farklan için 659 uncu faslın l inci ve
(13 440) lirası da 5 numaralı cetvelle kabul edilen
müteferrik
müstahdemlerin bir yıllık ücret farkları
için de 659 uncu faslın 2 nci maddesine ilâve edilmistir.
*
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Müdür
Komisyon Kâtibi

1
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30

Z a t İş leri M ü d ü rlü ğ ü

H ususi

1 Müdür
14 Kâtip

K a le m

•
.

1
1

60
15

T ev a ztm M ü d ü r lü ğ ü

Müdür
Mubayaa Memuru
Mutemet ve Hesap Memuru

8
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Müdür
Aiüracaat Bürosu Şefi
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1
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25

1
1
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15/1/1943

80
70

A rk e o lo ji

m üzesi

1
1
1

60
30
15

1
1
1

70
20
20

90
60

11
10
11
10

Umum Müdür (I. Mütehassıs)
1
Umum Müdür Muavini (I. Mütehassıs) 1
Başkâtip, Eski Eserleri Koruma Endi1
meni Umumi Kâtibi (II. Mütehassıs)
Ecnebi Lisanlar Kâtibi
1
1
Dosya ve Hesap Memuru
1
Kâtip ve Mutemet
Nakliyat ve Hafriyat Memuru (III. Müte1
hassıs)
Dahiliye Müdürü, Dühuliye ve Katalog ve
1
Satış Memuru
Bilet ve Nakliyat Memur Muavini
1
1
Başmuhafız
1
Epiğrafist (I. Mütehassıs)
Nümizmat (I. Mütehassız)
1
1
Arkeolog (I. Mütehassıs)
Eski Şark Eserleri Mütehassısı (I. Müte1
hassıs)
Eski Şark Eserleri Mütehassısı (I. Mü1
tehassıs)
1
Fotoğraf Atelye Şefi (11. Aiütehassıs)
1
Kütüphaneci (II. Mütehassıs)
1
Kütüphaned (II. Mütehassıs)
1
Müzeler Mimarı (II. Mütehassıs)

9
11
14
13

Müdür (I. Mütehassıs)
Müdür Muavini (II. Mütehassıs)
Kâtip ve Dahiliye Memuru
Başkâtip

A n k a ra

E tn o g ra fy a

m üzesi

6 Müdür (I. Mütehassıs)
13 Yazı ve Hesap İşleri Memuru
13 Depo ve Nakliyat Memuru
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5 Maarif Müşaviri
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11 Müdür Muavini (II. Mütehassıs)
14 Depo ve Hesap Memuru

M ü d ü rlü ğ ü

7
12
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46
1
1
1
1
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İsta n b u l

1
1

6
13

45
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A n tik itele r

Maarif Müdürü
Maarif Müdürü
Maarif Müdürü
Mümeyyiz
Mümeyyiz
Başkâtip
Başkâtip
Kâtip
Kâtip
Kâtip
Debboy Memuru
Levazım Memuru
Sevk Memuru
Levazım Kâtibi

Müdür

H u s u s i O k u lla r M ü d ü r lü ğ ü

6
11

Aded Maaş

M ü d ü rlü ğ ü

Mümeyyiz

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya İc
ra Vekilleri Heved memurdur.
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Memuriyetin nev'i

Memuriyetin nev’i

Aded Maaş Derece
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6
8
13
10
13
13
14
•11
14
11
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
14
15
14
15
15
15
15

Müdür (1. Mütehassıs)
Müdür Muavini (I, Mütehassıs)
Kâtip (Daktilo)
,
Başkâtip ve Envanter Şefi
Bilet Memuru ve Mutemet
Dahiliye Müdürü
Hesap Memuru ve Kâtip
Kütüphaneci (II. Mütehassıs)
Bilet Memuru Muavini
Hazine Başmerauru (II. Mütehassıs)
Hazine Başmemuru Muavini (III. Müte
hassıs )
i
Emanet Dairesi Şefi (III. Mütehassıs)
1
Emanet Dairesi Şefi Muavini (lU . Müte
hassıs)
1
Üçüncü Sultanahmet Kütüphane Memuru
(III. Mütehassıs)
1
Yeni Kütüphane Memuru (III. Mütehas
1
sıs)
1
Çini Hâzinesi Şefi (III. Mütehassıs)
1
Harem Dairesi Şefi (III. Mütehassıs)
Silâh Müzesi Şefi (III. Mütehassıs)
1
Birinci Sınıf Salon Memuru
13
İkinci Sınıf Salon Memuru
9
Üçüncü Smıf Salon Memuru
23
Dördüncü Sınıf Salon Memuru '
10
Gece Muhafızı Şefi
2
Köşkler Muhafızı
^
7
Kapı Başmuhafızı
1
Kapı ve Korular Muhafızı
12
İtfaiye Memuru
2
Makinist ve Elektrikçi
1.
Gece Muhafızı
8
İz m ir

~
14

13

K onya

I
11
14
13

B u rsa

10
14

12

20

14
15

Kütüphane Memuru
Teşrih Müstahzın ve Müze Memuru
Dişçi Mektebi Depo Memuru

20

20

15
30
15

30
20

Müdür (1. Mütehassıs)
Muhafız ve Mutemet

20
20

20

20
20

20
15
15
15
10

15
10
15
10

10
10
10

60
15

1

20

1

60

1
1
1

30
15
20

10
14

Müdür (II. Mütehassıs)
Muhafız ve Mutemet

A n ta ly a

35
15

1
1

35
15

m üzesi

B erg a m a M ü zesi

M-üdür (II. Mütehassıs)
Muhafız ve Mutemet

14

Muhafız ve Mutemet

E fe s

1

30

M üzesi

1
1

15

10
12

Dekanlık Kalem Amiri
Türkiyat Enstitüsü Kâtip ve Kütüphane
Memuru
'
Kâtip
Coğrafya Enstitüsü Kütüphane Memuru

Mulıafız ve Mutemet

Profesör
Doçent

'

T a lim

6
7
11
12

10

25

3

20

1

15

3

70
70

60

15
4

50
40
35
25

1

20

1
1

10

CETVEL

70
60
30
25

'

H ey eti

Muamelât Müdürü
Y ü k s e k Ö ğ re tim

8

6
8

1

v e T e r b iy e D a ire s i

T e ftiş

7

1
2
2
2

35
35
30
25
100
90
80
70

1

Muamelât Müdürü
Muamelât Müdür Muavini
ikinci Sınıf Mümeyyiz
Tetkik Memuru

U m um

1

60

1

50

M ü d ü rlü ğ ü

Şube Müdür Muavini
O rta

7

Ö ğ re tim

U m um

A lü d ü rlü ğ ü

Şube Müdürü

G ü z e l S a n a tla r U m u m

10

Birinci Sınıf Mümeyyiz

5
13

Hukuk Müşaviri
Kâtip

5
8
10

Müdür
Müdür Muavini
Birinci Sınıf Mümeyyiz

H ukuk

H ususi

[*]

60

A iü d iirlü ğ ü

Muamelât Müdürü

1

60

1

35

1
1

80

1
1
1

80
50
35

A lü d ü rlü ğ ü

A iü ş a v irliğ i

Ö ğ re tim

20 

A lü d ü rlü ğ ü

Edebiyat Fakültesiyle müşterek.

80
35

1
1

80
35

Müdür
Kalem Amiri

1
1

8ü
4û

1
1

80
35

1
1

80
25

1
1
1

80
60
35

1
1
2

70
40
20

M ü d ü rlü ğ ü

Müdür
Birinci Sınıf Mümeyyiz
O k u l A lü z es i A lü d ü r lü ğ ü

5 ‘ Müdür
12 Muhafız

*

Zat

İş leri M ü d ü r lü ğ ü

5 Müdür
7 Müdür Muavini
10 Birinci Sınıf Mümeyyiz
(Komisyon işleriyle meşgul olacaktır)
H ususi

6
9
13

M ü d ü rlü ğ ü

Müdür
Kalem Amiri
Kâtip

S e fe rb e rlik

5
10

K a lem

ve A s k e rlik

Ö ğ re tim i

M ü d ü rlü ğ ü

Müdür
Birinci Sımf Mümeyyiz
L ev a z ım

1
1

80
35

1
1
1
1
1
1
1
1

70
50
50
30
30
25
30
20

1

60

A lü d ü rlü ğ ü

6 Müdür
8 Müdür Muavim
8 Ayniyat Muhasibi
11 İkinci Sınıf Mümeyyiz
11 Mubayaa Memuru
12 Ayniyat Memuru
11 Mutemet ve Hesap Memuru
13 Kâtip
E v ra k A lü d ü rlü ğ ü

7

Müdür

TAŞRA KADROLARI
M a a rif D a ire le ri

5 Maarif Müşaviri
6 Maarif Müşaviri
5 Maarif Müdürü
7 Maarif Müdürü
8 Maarif Müdürü
9 Muamelât Şefi
10 Mümeyyiz
11 Mümeyyiz
12 Başkâtip
13 Kân]'
14 Krrip
15 Kânp

'

f

D e rle m e

3
L
1
3*
2
2
3
7'
25
64
105
37

80
70
80
60
50
40
35
30
25
20
15
10

A lü d ü rlü ğ ü

Müdür

1

70

l
2
3
1
2
2
1
1
2
3
3
1
2
2

70
60
40
35
30
60
50
40
35
30
35
30
20

M ü z e ler

1
U m um

1
1

A lü d ü rlü ğ ü

Müdür
Birinci Sınıf Alümeyyrz

K ü tü p h a n e le r

6

60

50
40
30
25
25
15
15

1

Müdür
Birinci Sınıf Mümeş^ız

D ev let K o n serv a tu v a rı

15
70

35

8

10 Dahiliye Şefi
10 Hesap Memuru ve Mutemet
11 Kâtip
12 Alât Muhafızı
3 Muallim
4 Muallim
5 Muallim
6 Muallim
7 Muallim
8 Muallim
.
9 Muallim
10 Muallim
12 Muallim
13 Muallim

İs ta n b u l Ü n iv e rs ite si İd a re H e y e t i R e k t ö r lü k

6 Umumi Kâtip
.
7 Tedris İşleri Müdürü
8 İdari ve Malî İşler Müdürü
9 Üniversite Kütüphane Müdürü
11 Dahilî İşler Şefi
12 İdari ve Malî İşler Kâtibi
12 Kütüphane Memuru
14 Depo Memuru
14 Kütüphane Memuru
15 Dahilî İşler Kâtibi

5
10

Ü n iv e rs ite T e d ris H e y e t i

6
6

İlk ö ğ r e t im

1

15
1
15

l

Aded Maa#

A n tik it e le r v e A lü z ele r A lü d ü rlü ğ ü

5
9

F a k ü lte si

1943

T e r b iy e s i v e İz c ilik M ü d ü r lü ğ ü

N e ş riy a t

20
20
20

35
25
15
15

E d e b iy a t

E d irn e M ü zesi

14

5
10

10

Dekan Kâtibi
Kütüphane Memuru
Hesap Memuru
Kâtip

15

M üzesi

10

25

10
12
14
14

35
15

1
1

5
10

F a k ü lte si

£2} NUM ARALI

m üzesi

Müdür (II. Aiütehassıs)
Muhafız ve Mutemet

14

H ukuk

13
14

25
25
15

F a k ü lte s i

Ayniyat Muhasibi
İdare Memuru [^]
Dosya Memuru
Hesap Memuru
Kalörifer Tamircisi
Lâboratuvar Memuru
Eczacı Mektdîi Depo Memuru

20

1
1

1
1

10
14

S iv a s

12
13
13
13
1^
14
15

m üzesi

Adana

II

Fen

Memuriyetin nev’i

B eden

70
50

m üzesi

Müdür (1. Mütehassıs)
Müdür Muavini (II. Mütehassıs)
Depo ve Hesap Memuru
Muhafız ve-Mutemet

F a k ü lte si

DİŞÇİ Mektebi Kâtip ve Mutemedi

m üzesi

Müdür (I. Mütehassıs)
Yazı ve Hesap İşleri Memuru
Depo ve Nakliyat Memuru

Aded Maaş Derece

12

35

25 İ K İ N C İ K Â N U N

(İh tis a s a b a ğ lı m e m u r lu k la r )

4 Müdür (I. Mütehassıs)
6 Müdür (I. Mütehassıs)
7 Müdür (I. Mütehassıs)
9 Müdür (I. Mütehassıs)
10 Müdür (1. Mütehassıs)
11 Müdür (I. Mütehassıs)
Müdür Muavini (I. Mütehassıs)
8 Müdür Muavini (I. Mütehassıs)
9 Arkeolog (I. Mütehassıs)
10 Arkeolog (I, Mütehassıs)
11 Müdür Muavini (II. Mütehassıs.)
10 Kütüphaneci (I. Mütehassıs)
11 Kütüphaneci (II. Mütehassıs)
13 Kütüphaneci (III. Mütehassıs)

25 I K I N C I K Á N U N

Memuriyetin nev’i

Derece
10
11
11
13
13
14

•

Arşıvıst (I. Mütehassıs)
.
Asistan (I. Mütehassıs)
Şube Şefi (II. Mütehassıs)
Şube Şefi (III. Mütehassıs)
Asistan (III. Mütehassıs)
Minyatür Ressam (III. Mütehassıs)

Aded Maaş Derece
2
18
2
4
4
1

35
30
30
20
20
20

İsta n b u l

35
25
20
15
10

7
12
55
40

P1

Ü n iv e rs ite si R e k tö rlü k

td a re H ey eti

Umumi Kâtip
Tedris İşleri Müdürü
İdari ve Malî İşler Müdürü
Üniversite Kütüphanesi Müdürü
Dahilî İşler Şefi
Kütüphane Memuru
İdari ve Malî İşler Kâtibi Depo Memuru
Kütüphane Memuru
Dahilî İşler Kâtibi

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

80
70
60
80
35
30
30
20
20
15

T tp F a k ü lte s i

11 Dişçi Okulu Kâtip ve Mutemedi
11 Kütüphane Memuru
13 Teşrih Müstahzırı ve Müze Memuru
14 Dişçi Okulu Depo Memuru
Fe?î

11 Aymyat Muhasibi
12 İdare Memuru
12 Dosya Memuru
12 Hesap Memuru
13 Kalorifer Tamircisi
13 Lâboratuvar Memuru
14 Eczacı Okulu Depo Memuru
9
11
12
13
12

1
l
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

40
30
25
20
25

E d e b iy a t F a k ü lte s i

9
11

Dekanlık Kalem Amiri
1
Türkiyat Enstitüsü Kâtip ve Kütüphane
Memuru
1
11 İdare Memuru
.
1
12 Kâtip
3
13 Coğrafya Enstitüşü Kütüphane Memuru 1 '
T e d ris

5

30
25
25
25
20
20
15

'

F a k ü lte si

Dekan Kâtibi
Kütüphane Memuru
Hesap Memuru
Kâtip
Dosya Memuru

^

30
30
20
15

F a k ü lte s i

H ukuk

40
30
30
25
20

H ey eti

Profesör

15

80

D ev let K o n serv a tu v a n

10
10
11
12
5
4
5
é

Dahiliye Şefi
Hesap Memuru ve Mutemet
Ambar Memuru ve Alât Muhafızı
Kâtip
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
öğretmen

7

Öğretmen

8

Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Asistan

9
10
11

Aded Ücret Derece

A n tik ite

9

ve

M ü z e ler

M ü d ü rlü ğ ü

Fen Memuru ve Desinatör
L ise , O rta , Ö ğ r e t m e n

' •

l

120

O k u lla rı v e M ü z ik

Ö ğ re tm e n O k u lu

2

10 Memur
12 Memur
13 Memur
14 Memur
15 Memur

Memuriyetin nev’i

1

35

1

35
30

1

1
1
2
2
2
6

25
100
90

8

50
40
35
30

10

11

24

Müzik Öğretmen Okulu Müdürü
G ü z e l S a n a tla r A k a d e m is i

[^] Başkâtip, kâtip hesap manuru, mutemet,
depo memuru, nakliyat memuru, bilet memuru, da
hiliye müdürü, dahiliye memuru, salon memuru, mu
hafız, makinist, elektrikçi, itfaiyeci.
Edebiyat Fakültesiyle müşterek.

2 300
1 210
3 170

1 170
1 ı40
6

100
85

1

12

Muallim

3

75

13

Muallim
Muallim
Muallim
Kâtip

'i

60
50
4o
60

14
15
13

R iy a s eti

8

13

2
4
2

Cum hur

F ilâ rm o n ik

o rk estra sı

Salon veCaz Orkestrası Üyeleri (Ecnebi
olabilir) (İhüsas yeri)
8 140
Şef Muavini
1 60
İsta n b u l

T

Ü n iv e rs ite s i

id a re

H ey eti

Dekan

5

170

Memuriyetin nev’i

Adet Ücret

Öğretmen
Öğretmen
İ l i Öğretmen
12 Öğretmen
13 Öğretmen
14 Öğretmen
15 Öğretmen
8 Asistan
.12 Kâtip
13 Kâtip
8

140

10

100

85

75
60
50
40
140
75
60

D ev let K o n s erv a tu v a n

7 Müdür

170

Başmuavin
13 Muavin
14 Muavin
15 Muavin
8 Mütercim
10 Mütercim
10 Kütüphane Memuru
10 Folklor Arşiv Şefi
15 Folklor Arşiv Dosya Memuru
5 Ansambi Sınıfları Şefi
8 Oda Müziği Sınıflan Şefi
8 Opera Bölümü Şefi
6 Öğretmen (İhtisas yeri)
7 Öğretmen
10 Doktor
12 Hastane Memuru

TO

100

60
50
40
140
100
100

100

40
260

140
140
210

170
100

75

T a tb ik a t S a h n e s i
S iy a s a l B i l g i l e r O k u l u

7

Müdür'

A n k a ra

1

1 170
D il,

T a rih

ve

C o ğ ra fy a

F a k ü lte si

Dekan

1 170
D e v le t K o n s erv a tu v a n

10 Başyardırektör
13 Yar direktör
8

Mütercim

10 Mütercim
10 Kâtip ve Hesap Memuru
10 Kütüphane Memuru
10 Folklor Arşiv Şefi
15 Folkor Arşiv Dosya Memuru

.

4 Ansambi Sınıflan Şefi
6 Konservatuvar Orkestrası Şefi
8 Oda Müziği Sınıfları Şefi
8 Opera Bölümü Şefi
6 ^iualLim
Muallim
•

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
60
140
100
100
100
100
40
300
210
140
140
210
170

7 Tatbikat Sahnesi Müdürü (İhtisas yeri) 1 170
7 Piyes tetkikçisi (İhtisas yeri)
170
7 Teknik Müdür (İhtisas yeri)
170
Suflör (İhtisas yeri)
Işık Ustası (İhtisas yeri)
4 Sahne Ressamı (İhtisas yeri)
5 Sanhe Ressamı Muavini (İhtisas yeri)
8 Dahiliye Şefi
9 Müze Memuru
10 Ambar Memuru
9
9

R iy a s e ti C u m h u r F ilâ r m o n ik

10
10

İsta n b u l

6

Dekan

6

Müdür

7 Tatbikat Sahnesi Müdürü
"7 Piyes Müdekkikı
Teknik Müdür
Sahne Ressamı 8 Sahne Ressamı Muavini
. 9 Suflör
9 Işık Ustası
8 Dahiliye Şefi

260

140
120
100

o rk estra sı

1
1

100

100

5 210
O k u lu

1

A n k a ra D il, T a rih

210

v e C o ğ ra fy a F a k ü lte si

Dekan

1

210

£5] NUMARALI CETVEL
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7

120

300

Ü n iv e rs ite si id a re h e y e ti

S iy a s a l B i l g i l e r

6

120

İdari Şef Muavini [*]
Salon OrkestrasıŞefi [^]

T a tb ik a t S a h n e s i

170
170
170
170
140
120
120
140

D ev let K o n serv a tu v a n

Derece

Memuriyetin nev’i

Aded Maaş

3 Öğretmen
4 Öğretmen
5 Öğretmen
6 Öğretmen
7 Öğretmen
6 Öğretmen

1
2
2
1
5
4

100
90
80
70
60
50

10
10
5

60
35
30

İs ta n b u l Ü n iv e rs ite si te d ris h e y e ti

£4} N U M A RA LI CETVEL

80
70
60

1 170

4 Muallim (İhtisas yeri)
6 Muallim (İhtisas yeri)
7 Muallim (İhtisas yeri)
7 Muallim
8 Muallim
10 Muallim
11 Muallim

125

S a y fa :

£3} NUMARALI CETVEL

İd a ri M e m u rlu k la r

•

5
6
7
5
10
11
11
13
13
14

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g is i

1943

A n tik ite v e

6

M ü z e ler M ü d ü rlü ğ ü

Anıtlar Mimarı
G üzel

1
S a n a tla r

'
9 Mimari Şubesi Şefi
2 Öğretmen (İhtisas yen)
4 Öğretmen (İhtisas yeri)
7 Öğretmen (İhtisas yeri)
7 Öğretmen

210

7
10
11

Başasistan
Üçüncü Sınıf Asistan
Dördüncü Sınıf Aistan

.

£6] NUMARALI CETVEL

A k a d em is i

1
1
3
3
1

120
500
300
170
170

Üyelerden veya müzisyenlerden bîrine ilâve
olarak verilebilir.

R iy a s eti

Cum hur

F ilâ rm o n ik

O rk estra sı

Aylık
ücret
Salon ve Caz Orkestrası Müzisyenleri (Ecne8 140
bi olabilir)
Üyelerden veya müzisyenlerden biriyle
ilâve olarak verilebilir.

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y fa : 1 2 6

25 I K Î N C Î K Â N U N

1945

TAMİMLER:
İLK ÖĞRETİM GAZETESİ ABONELERİNE
n e ş r iy a t

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/852

971

26////94İ
ÖZET:
Kitap siparişleri karşılığ:ının para olarak
gönderilmesi h.

Maarif müdürlükleriyle okul idareleri ve öğ
retmenler tarafmdan İstanbul’da Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne yapılacak kitap sipa
rişleri karşılığımn sipariş edilen kitap veya derginin
kıymeti ne olursa olsun bundan böyle posta ve dam
ga pulu yerine para olarak gönderilmesi lüzumunun
ilgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A.

Ö.

H a şa n - AH Y ü c e l

TÂYİNLER:
Birinci Umumi Müfettişlik
Maarif Müşaviri
Salim Atalık Ankara Maarif Müdürlüğüne naklen ve
terfian tâyin edilmiştir.

TAKDİRNAME ALANLAR:
Manisa İlk Öğretim
Müfettişlerinden Hüsnü
Altay meydana getirdiği yerli «Sulu boya» dan do
layı takdirname ile taltif edilmiştir.

İlk Öğretim gazetesi abonele
riyle Neşriyat Müdürlüğü arasın
da sürekli mektuplaşmalara sebebolán aşağıdaki noktalara sayın
abonelerimizin dikkat etmelerini
rica ederiz:

ri bir haftadan onbeş güne çıka
rıldığı ve büyük yaz tatili sırasın
da da neşriyata devam olunduğu
için evvelce abone taksitlerinin
ödenmesini kolaylaştırmak üzere
konulmuş olan ve her yıl neşredi
lecek nüshaları ikiye bölen “1 in

1 — ilk'Ö ğretim gazetesinin
121 inci sayı ile bışlıyan ve 140
inci sayıda bitecek olan yedinci
cildi 4 üncü yıl birinci taksit abo
nelere mahsus nüshalardır.

ci altı aylık„ ,“2 nci altı aylık„
tâbirleri bugün devamlı tereddüt
lere ve yanlışlıklara sebebolmaktadır. Bu bakımdan îlk Öğretim
gazetesine
abone
kaydetmekle
ödevli olan makamların yazıların

2 — Bu cilt 140 inci sayı ile
nihayet bulacağı için Maarif Mü
dür ve Maarif Memurluklarının şim
diden abone parası toplıyarak ve
liste göndererek 4 üncü y«l ikinci
altı aylığa, yani 1 41-160 inci sayı
lara, abone kaydettirmeye teşebbüs
lerinin henüz zamanı gelmemiştir.

da bu tâbirleri kullanmamaları ye
rinde olur. Bunların yerine, halen
neşredilmekte olan yedinci cilt
için ( her cildin fiyatı 1 lirad ır)
“121 - 140 inci sayılar,, mütaakıp
ciltler için «141 - 160 inci sayılar»,
“161 - 180 inci sayılar,, , “181 - 200
üncü sayılar,, tâbirlerinin kullanıl
ması lâzımdır.
.

Dördüncü yıl ikinci altı aylık
abone tutarları 135 sayılı İlk Öğ
retim gazetesi ele değdikten son
ra toplanmalı ve listelerle beraber
o zaman Neşriyat Müdürlüğüne
yollanmalıdır. Bu husus zamanında
gerek Tebliğler Dergisi ve gerek
ilk Öğretim gazetesiyle ayrıca ilân
edilecektir. Bu hususa büyük bir
itina gösterilmelidir.

4 — Adres değişikliklerinden
Neşriyat Müdürlüğü vaktiyle ha
berdar edilmediği için eski adres
lere gönderilen gazeteler ya pos
ta idaresince iade olunuyor veya
gittikleri yerlerde kayboluyor. Bu
na mâni olmak için aboneler ad
reslerini değiştirdikçe Neşriyat Mü
dürlûğünü haberdar etmelidirler.

3 — Kâğıt darlığı sebebiyle İlk
Öğretim gazetesinin neşir vakitle-

BU D E R G İD EK İ KAN UN LAR, KARARLAR VE TA M İM LERLE D IG E R YA ZILA R TA R A FIM IZD A N O K U N M U ŞTU R .
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NEŞRİYAT

HER

HAFTA

GÜNLERİ

ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMAM
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT NiÜGÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İL T : 5

1 ŞUBAT 1943

SA Y I; 209

KARARLAR:

KANUNLAR:

T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
MAAŞ KANUNUNA

EK KANLTN

Kanun No. 4379

Kabul tarihi: 15/1/1943

,

Neşri taiihi: 21/1/1943

Madde 1 — Asli bir va2İfeye tâyin edildikten son
ra muvazzaf askerlik hizmetini 4fa için silâh altına

ÖZET:
Ticaret Liseleri ile Orta Ticaret okul*
lan yeni müfredat programı ve ders
*
dağıtma cetveli h.
Ticaret liseleri ile orta ticaret pkullan müfredat programı ve ders dağıtma cetvelinin bağlı şekle göre
kabulü uygun görülerek keyfiyetin Vekillik Makamma arzı kararlaşa,
'
‘

Karar sayısı : 14
Karar tarihi; 27/1/1943

alınanalann memuriyetleriyle alâkaları kesilir. Bunlar

TİCARET OKULLARI DERS DAĞITMA CETVTLİ

dan terhislerinden itibaren üç sene zarfında memuriyet

İkinci devre

Birinci devre

talebinde bulımanlar eski sınıf ve derecelerine muadil
memuriyetlere tercihan tâyin olunurlar.

Dersler

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

I

II

III

I

I

II

III

Kısa müddete tâbi olup da asli bir memuriyete
tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerliğini ya
pan ve yedeksubay olarak terhis edilenlerin terhislerin
den itibaren üç sene zarfında memurluk için müracaat et
meleri şartiyle Yedeksubay

Okulunda ve subaylıkta

geçirdikleri müddet, terfi müddetlerine ilave edilir.
Ancak, bu müddet

namzetlik, staj ve mecburi

hizmetleri için hesaba katılmaz.
Ivladde 2 — Bu kanun hükümleri 3659 sayılı
. kanuna tâbi müesseselere de şâmildir.
Madde 3 — 20/VI/1927 tarih ve 1108 sayılı
Maaş

Kanununun

21

ve

22 nci

maddeleriyle

27/1/1937 tarih ve 3104 sayılı kanun kaldınimıştır.

5

3

2

2

2

2

1

Tarih

2

2

2

2

2

2

2

Coğrafya

2

2

2

2

2

1

1

Ana D ili

’

Y u n Bilgisi

— ^ '

—
—

—

—

'—

4

—

—

—

—

—

—

Ticaret Aritmetiği

—

2

2

4

2

2

—

Cebir

—

2

2

2

2 .

2

—

Malî Cebir

—

—

—

—
* _

—

—

2

—

—

—

2
2

2

2

1

2

2

2

—

1
4
1

Genel Aritmetik

Geometri

1

1

1
2

Fizik

—

2

Kimya

—

—

2

2

1

Tabiat Bilgisi ve
Sağlık Bilgisi
Jeoloji

■

1

—

—

—

4

4

Resim

1

1

1

Elyazısı

2

—

—

silâh ainna alınmış ve bu kanunim neşri tarihinde

Cimnastik

1

1
1
1

terhis edilmemiş

Askerlik

eski hükümlerin

'

Muhabere ve Neşriyat

tatbikine devam olunur.

__

tarihinden sonra muvazzaflık

hizmetini kısa olarak

2
—
*—

Mal Bilgisi

Ancak bir memuriyete girmeden ve eylül 1939

1

—

Toplumbilim

4

olanlar hakkında

2
—

—

6

vazzafhk hizmetini tam veya kısa olarak yapmak üzere

2
—

Y abana D il

Muvakkat madde — Bir memuriyette iken mu-

•

Bürokomersiyal

6
—

Ekonomi

5

—

.

u

_

4

4
1

1
—

—

—

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1
1

1
1

4

6

4

3

3

2

2

2

—

2

yapmak üzere silâh altına alınmış olanlarla bu gibiler

Finans

—

—

—

—

—

—

den muvazzaflık müddetinden fazla yedeksubay ola

İstatistik

—

—

—

—

—

—

1
1

rak askerlikte kalmış olanlar hakkında da bu kanunun

Ticaret Hukuku

—

—

—

—

—

2

2

birinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur.
Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 5 — Bu kanunun
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Stenografi
Daktilografi

•

'

'

—

1

1

2

1

1

1

’

2

2

2

2

2

2

2

34

34

34

39

34

34

34

hükümlerini icraya
'

Muvafıktır
27/1/1943
Maarif Vekili

H a s a n -A li

Y ücel

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g is i

S a y fa : 1 2 8

TAMİMLER:
ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 52350/2666

3 0 / I / I 9 4 3

ÖZET :
Okul kooperatifleri
kurulmıyan okullar
h.
Okul kooperatifleri vasıtasiyle temin edilmesi
lâzım gelen bir kısım ihtiyaçların bazı okullarda bak
kal, berber, kitapçı vasıtasiyle temin edildiği görülmek
tedir.
Talebenin eğitimi ve cemiyet hayatına ahşurılması bakımından pek önemli birer teşekkül olan okul
kooperatiflerinin en kısa zamanda bu işleri başaracak
şekilde teşkilâtlandırılması lâzımdır.
Bir mukaveleye bağlı olmıyarak
okul binası
içinde kendi hesabına çalışan kimselerin derhal işine
son verilerek işlerin okul kooperatifine gördürülmesi
ni, mukavele ile muayyen bir müddet için taahhüde
girişilmiş ise, keyfiyetin Vekilliğimize bildirimesini
ve müddetin sonunda mukavelenin yenilenmemesini
önemle rica ederim.
Maarif Vekili

972

H .

A.

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 52350/2667

H a şa n -A l i

Y ücel

3 0 / Î / 1 9 4 5

ÖZET
İkamet edecek mü
dür ve öğretmenler
h.
I--- A
Maliye Vekilliğinden ahnan bir yazıda; okul bi
nalarında müdür ve öğretmenler için ikametgâh itti
haz edilen yerlerin kira mukavelesine bağlanmadığı,
bu yüzden hâzinenin zarar görmekte olduğu ileri sü
rülerek okullarda müdür ve öğretmenlerin yatmalarına
lüzum görülerek Vekilliğimizden müsaade alındığı tak
dirde keyfiyetin mal dairelerine bildirilmesi, mal deirelerince, 2490 sayılı kanun hükümleri dairesince ki
ra mukavelesi yapıldıktan sonra kiralanan yerlerin iş
galine müsaade edilmesi lüzumu bildirilmektedir. ’
Gereğince iş yapılmasını önemle rica ederim.
Maarif Vekili

973

H.

A.

H aşan

-

A li

Y ücel

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 51293/4/2725

1 Ş U B A T 1943

3 0 / 1 / 1 ^ 4 3

ÖZET;
Tenzilâtlı tarife h.

974
184 sayıh Tebliğler Dergisinde 882 sıra numarasiyle neşredilen
lO/VlII/1942 tarih ve 51293/4/
25710 sayıh tamime ek:
Yolcu trenlerindeki izdihamm azalalması için
tenzilâtın yalnız büyük tatil devresine inhisar ettiril
mesi Münakalât Vekilliğince kararlaştırılmıştır.
Ancak, ailevi, sıhhi ve buna benzer sebeplerle
bir okuldan diğerine nakil mecburiyetinde kalan gün
düzlü talebelerle okul doktorlarmın veya mahallî sıh
hat heyetlerinin gösterecekleri lüzum üzerine başka
bir mahalle gönderilen, idareten veya cezaen bir okul
dan diğerine nakledilen parasız yanlı talebeler büyük
tatil dışında kalan zamanda da tenzilâth tarifeden faydalandırılcaklardır.
Tenzilâtlı tarifeden faydalanmalan için talebele
re vesika verilirken aşağıda yazıh hususlann göz önün
de bulundurulması lâzımdır.
a) Büjnik tatil dışında seyahat edecek talebe
lere verilecek seyahat vesikalarına seyahati icabettiren
sebep vesikayı veren makam tarafından sarih olarak
yazılacaknr.
b) Her seyahatte gidiş ve dönüş için ayn ayrı
olmak ve gişelerde alıkonulmak üzere münferit
tenzilât vesikası verilecektir.
c) Talebe biletleri trenlerde hüviyet cüzdanları
ile birlikte gösterilecektir.
Buna göre muamele yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili

V

H.

A,

H a ş a n -Â li

t a l im v e t e r b i y e

DAİRESİ
2/186/1

975

Y ücel

2 7 / 1 / 1 9 4 3 .

ÖZET:
Matematik
mi h.

öğreti-

169 sayılı Teliğler Dergisinde çıkan 2/594 sayı
lı tamime ektir:

Kanaat devreleri sonunda Vekilliğe gönderil
mekte olan matematik raporlanna, aşağıdaki örneğe
uygun bir çizelge ile okul müdürünün, raporda bah
sedilen hususlar hakkındaki düşüncelerini bildiren bir
yazısının da eklenmesini rica ederim.
1942— 43 ders yılı birinci kanaat devresi çizel
gesi ikinci kanaat devresi sonunda gönderilecek rapo
ra bağlanacaktır.
Maarif Vekili
K.

Y .

H a s a n -Â li

Sınır
Mevcudu

1.

^Inıf II.

Y ücel

Sımf ili.

—

1 0 — Çalanların sayısı—

8— 7

»

—

6— 5

»

—

4— 3

»

—

2— 0

»

—

BEDEN TERBİYESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 2071-8-41

976

2 8 ' 1 / 1 9 4 3

ÖZET:
Kız okulları arasın
da müsabakalar ter
tibi hakkında:

4 yılhk bir çalışmadan sonra okul spor yurtlarmm her yerde elde ettikleri başan maarifimiz için
haklı bir yüz aklığı olmuştur. 10/1/1943 tarihinde
İstanbul kız okulları arasında deneme kastiyle yapılan
1000 metrelik kır koşusu her bakımdan iyi netice ver
diği için spor yurtları teşekkül etmiş kız okullan ara
sında bu mesafe üzerinde müsabakalar tertibi uygun
olacaktır. Kır koşulan mevsimi sona ermesinden ön
ce iki koşu yapılmasını ve neticenin bir raporla Ve
killiğimize bildirilmesini dilerim.
Maarif Vekili
V.

A,

H asan

-Â

li Y ü c e l

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DÎGER YAZILAR TAR.AFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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.\NKARA — MAARİF MATBAASI

VEKİLLİĞİ

m a a r if

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ
UR

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI-

İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MAARİF .VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK M.AKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ:>ÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
dLT: 5

8 ŞUBAT 1943

TAMİMLER
Yüksek Öğretim Umum
Müdürlüğü

ÖZET ;
1 /1 1 /1 9 4 3

Sayı; 4/İ72/150

2525 sayılı kanun
uyarınca soyadlarım kullanmıyanlar h.
2525 sayılı Soyadı Kanununun birinci maddesi
(ber Türk öz adından başka soyadmı da taşımaya mec
burdur) ; ikinci maddesi de (söylenişte, yazılışta, 'imaada öz ad önde soyadı sonda kullanıbr) der.
Sayıları az olmakla beraber, profesör ve öğret
menlerden bazılarının neşrettikleri yazılarında sözü
geçen kanun hükümlerine uyar şekilde soyadlarını kul
lanmadıkları görülmektedir.
Kanunlara riayeti telkin etmek birinci vazifeleri
olan mürebbilerin, kanımım sarih hükümlerine aykın harekette bulunmalan asla teCLÛz edilemez. Bundan
sonra Soyadı Kammu hükümlerine riayetsizliği görü
lecekler hakkında kanuni takibatta bulunulacağının teşidlâtımızm her derecesinde vazife ahmş bulunan bü
tün arkadaşlarıma yazılı olarak tebliğini ve kendilerine^imzalatılacak tamim suretinin on Beş gün içinde
Vekilliğimize gönderilmesini ehemmiyetle rica ederim.

"977

sayılı kanımım 4 üncü maddesi icaplarına göre yapıla
cak kanımı takibata dair Maliye Vekilliğinden ilgilile
re gönderilen tamim örneği yukanya çıkarılmıştır. Sözü
geçen kanım hükümlerine göre *y^Pil^-cak takibatın kı
sa bir zamanda sona erdirilmesi için Maarif ve Köy
Enstitüsü Müdürlüklerince de gereken sıkı takibin gös
terilmesini dilerim.
Maarif Vekili
H.

Ş.

S.

H a ş a n -Â lî

Q 7 Q
^ i ^

II.

Y ücel

Umumi 90
Hususi 23971

ÖZET :
1 9 / X I / 1 9 4 2

Köy Enstitülerinde
okuyan talebeler h.

Maliye Vekili y.
İm za

978

Y ücel

2 8 / 1 / 1 9 4 3

ÖZET r
19 Mayıs

gençlik
bayramı

hakkında :

Kız ve erkek birden fazla okulu bulunan yerler
de maarif müdürlüğünde beden terbiyesi öğret
menlerinden teşkil edilecek bir komisyon tara
fından,
Bu programlara, hareketlerin basit resimleriyle
izahı ve komutanlan da ilâve edilecek ve tasdik
edilmek üzere 15 şubat 1943 tarihine kadar Vekilhğimize gönderilecektir.

F.

Maarif Vekili
A.

İla s a n -Â li

Y ücel

Kız Teknik Öğretim Mü
dürlüğü
Sayı: 7420/2-1710

981

.ÖZET:
3 /1 1 /1 9 4 3

Devlet Orta Okul
imtihanına tâbi bu
lunan Kız Enstitü’
leri talebesi h.

«Onaokul ve liselerin sınıf geçme, devlet orta
okul, lise bitirme ve devlet olgunluk imtihanlan talimamamesi» nin 58 inci maddesi gereğince devlet or
ta okul imtihanına girmek hakkını kazanmış olanlar or
ta okulun üçüncü sınıfında bulunduklan ders yılı so
nundaki imtihan devresinden başlamak şartiyle mütaakıp üç imtihan devresinde bitirmeğe, bitiremedikleri
takdirde TaHm ve Terbiye Heyetinin, yukarda sözü
geçen talimamamenin 44 üncü maddesini tadil etmek
üzere 173 sayılı Tebhğler Dergismde yayınlanan 132
sayılı kararının (b) fıkrasında tasrih edildiği veçhile
bunu takibeden devrede behemehal vermeğe mecbur
durlar. Buna göre bu durumda olup kız enstitülerinin
özel dördüncü smıflanna kabul edilen talebe kendi
lerine verilen Devlet orta okul imtihanma girme haklannı özel dördüncü sınıfta iken tamamen kullanma
mış iseler, bu hakkı kullanarak muvaffak olmuş tale
be gibi, kanaat notlarına göre beşinci sınıfa geçer
ler. Özel dördüncü veya beşinci sımfta iken Devlet
orta okul imtihanına girme hakkmı kaybttikleri veya
bu hakkı kullamp da muvaffak olamadıklan takdir
de kız enstitüleri bitirme imtihanma kabul edilemezler.
_
Bu gibi talebelere bir örneği aşağıya çıkarılmış
olan belge verilerek okul ile alâkalan kesiEr,
Buna göre hareket edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili

Köy Enstitülerinde okuyan talebeler sıhhi sebep
lerden gayrı sebeplerle enstitüyü terk ettikleri veya
çıkarıldıkları takdirde 3803 sayılı kanımun 4 üncü
maddesine göre okuc|yklan müddete isabet eden ma
sarifin kendilerinden veya kefillerinden alınması lâ
zım gelmektedir.
■ Devletin birçok emek, masraf ve itina ile yetiş
tirmeye çalıştığı bu gençler arasından bazılan ensti
tüden aynidıkları takdirde haklarında açılacak dâva ve
takibatın dikkat ve süratle intaana gayret gösterilmesi
bu müesseselere olan bağlılığın ve bu noktada devletçe
gösterilmekte olan hassasiyetin tebarüzü bakımından
mühim telâkki edilmektedir.
Lüzumunda ona göre hareket olunması temenni
«lunur.

İLK ÖĞRETİM UMUM
. MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı ; 1631

H a sa n -Â li

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında orta de
receli kız ve erkek okulların yapacaklan cimnastik ha
reketleri ve spor gösterileri programlan bu yıl aşağı
da gösterilen esaslar dâhiHnd^ hazırlanacaktır;
I. Orta dereceli kız ve erkek tek okul bulunan yer
lerde bu okullann beden terbiyesi öğretmenleri
tarafından,
-

III.
T. C.
MALİYE VEKÂLETİ
Hukuk Müşavirliği
Sayı; 4394/2397

T.

BEDEN TERBİYESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı ; 2067-3/40

.viaarif Vekili
R.

SA Y I: 210

ÖZET:
4, 1 1 / 1 9 1 3

Köy Enstitülerinde
okuyan talebeler h.
Sıhhi durumdan başka sebeplerle Köy enstitüleiinden ayrılan veya çıkarılan talebeler hakkmda 3803

S ,

Orta Öğretim Umum
, Müdürlüğü
Sayı: 51233/5/2997

980

Y ücel

^ /I I/1 9 4 3

Maarif Vekili
A.

H a ş a n -Â li

Öğretmen okulları
nın meslekî sınıfla
rında iki yıl kalan
talebenin
hususi
okullara kabulleri h.

1 — Öğretmen okuilan meslekî smıflarmda iki
yıl kaldıkları için kendilerine belge verilerek okulla
ilişikleri kesilen talebelerden liselere girmek istiyenlerin yaşlan müsaitse bir evvelki sınıfm derslerinden
imtihan verdikleri takdirde hususi okullara kabulleri
ve yıl sonunda belgeli imtihanına alınmalan,
2 — Bu durumda olanlardan hususi okullara git
meyip belgeye tâbi tutuldukları ders yılmı takibeden
yılı evlerinde geçirenlerden liselere girmek istiyenlerin yaşlan müsaitse 1930 tarihli lise ve ona okullar
talimatnamesinin 74 üncü maddesine göre imtihan!#
normal mlebe olarak resmî veya hususi liselerde bir
yüksek sınıfa kaydedilmeleri, uygun görülmüştür.
Buna göre muamele yapılmasını rica ederim.

H.

B

ÖZET:

H aşan - Â N

Y ücel

Fotoğraf

B E L G E
......................................... .. tarihinde okulumuzun
özel IV üncü sınıfına kaydedilen ............................ .
kızı ....................... doğumlu ............................................. .
Devlet orta okul imtihan talimamamesinin tâyin et
tiği müddet içinde Devlet orta okul imtihanlarına gir-^
diği halde muvaffak olamıyarak orta okul diploması al
mağa hak kazanamadığmdan Talim ve Terbiye Heye
tinin 12/XI/1940 tarih ve 205 sayılı karanna göre”

S a y fa :

130
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okulumuzun özel
sınıfından ayrıldı
ğını ve okulda bulunduğu müddetçe ...............................
.............................derslerini gördüğünü gösterir bu belge

Vazifelerinde üstün başarı göstererek Takdirname ile taltif edilen öğretmenler:
Antalya Vilâyeti
Adı ve S^adı
Ödevi

kendisine verildi.

Naci Tüzün
Naciy'e Sayman
Emine Akcan

Pul

An.taly’a Merkez Gazi M. Kemal Okulu Öğretmeni
Antalya Merkez Dumlupmar Okulu Öğretmeni
Antalya Merkez Atatürk Okulu Öğretmeni

Edirne Vilâyeti

Resmî

Adı ve Soyadı
•Akü Mengü
Adem Gürçaylayan
Hulusi Meçik
Murat Ozgikı
Ömer Altan
Hüseyin Gücüyeoer
Nefise Gücüy’ener
Nazmiye Arda
Hüsnü Öğe
Ferdane Özgü
Fatma Bingöl
Hayriye Özülkü

Mühür

TÂYİNLER:
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farsça Prosörü Necati Lugal, Fakültenin Klâsik Şark Dilleri Ens
titüsü Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.

Adı ve Soyadı
Vedide Baykallı
Hikmet Güre

İLÂNLAR:

Adı ve Soyada
Osman Bozkurt
Mürüvvet Koodir
Fatma Hazer
Nesime Kurtul
Şayan Aıkışık
Osman Oku§
Fabrünnisa Özgüv«ı
Şemsettin Kurşun
Asım Bay’kal
Enise Önüt
Güzide Armır
Emin Ünal
Emine Topçuoğhı

Siirt valiliğinde 1932 yılında
çalışmış olan öğretmenlerin alacak
ları olan mesken bedelleri, alacak
lılara ödenmek üzere adı geçen
valiliğin 1942 malî yılı bütçesine
tahsisat konduğu Siirt vilâyeti Ma
arif müdürlüğünün 25 - 1-1943 tarih
ve 82 sayılı yazısiyle bildirilmiştir.
Alacaklı öğretmenlerin Siirt
Maarif müdürlüğüne müracaatları
lüzumu ilân olunur.

Ödevi
İlk Öğretim Müfettişi
İlk Öğretim Müfettişi
Edirne Merkez İstiklâl Okulu Başöğretmeni
Edime Merkez Kurtuluş Okulu Başöğretmeni
Edime Merkez Fevzipaşa Okulu Başöğretmeni
Edirne Merkez İsmetpaşa Okulu Başöğretmeni
Edirne Merkez Mithatpaşa Okulu Öğretmeni
Edirne Merkez Lalaşahinpaşa Okulu Başöğretmeni
Edirne Merkez Pievne Okulu Başöğre.tmeoi
Edirne Merkez Yusufihoca Okulu Başöğretmen
Edime Merkez Gazi Okulu Öğretmeni
Edime Merkez LalaşaJıinpaşa Okulu Öğretmeni

Hatay Vilâyeti
Ödevi
İskenderun Merkez Mithatpaşa İlk Okulu Öğretmeni
Antakya Yeşilyaırt İlk Okulu Öğretmeni

İzmir Vilâyeti
Ödevi
İzmir İsmetpaşa Okulu Başöğretmeni
İzmir İsmetpaşa Okulu Öğretmeni
_
İzmir Duatepe Okulu Öğretmend
İzmir Tınaztepe Okulu Öğretmeni
İzmir Topaltı Okulu Öğretmeni
İzmir Buca İkinci Okul Başöğretmeni
İzmir Bayraklı Okulu Öğretmeni
İzmir Çiğliköy’ü Okulu Öğretmeni
İzmir Merkez ikinci Bölge Gezici Başöğretmeni
Kuşadası Selçuk Okulu Öğretmeni
Kuşadası Selçuk Okulu Öğretmeni
Ödemiş Maarif Memuru ve İstiklâl Okulu Başöğretmeni
Ödemiş 21afer Okulu Öğretmeni

Bü DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFLMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MAARİP MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

Müdürlüğünce
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

her

GÜNLERİ

hafta

ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T C
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ-

:)ürlügüne

TEBLİGL
C İLT: 5

gönder İlmelId H

DERGİSİ
15 ŞUBAT 1943

KARARLAR:
Karar sayısı: 3ü
^
Karar tarihi: 9 11/1943

ÖZETı
Gazi Terbiye Ens'
titüsû Tarih Coğ
rafya şubesine ko
nulan Yurt Bilgisi
dersi h

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğü 9/H/1942
tarihli ve 4142/1-108 sayılı yazısı ile. Gazi Orta Öğ
retmen Okulu ve Terbiye Enstitüsünün Tarih-Coğrafya şubesinin ikinci sınıfında okutulmakta bulunan iki
saat «Türkiye Cumhuriyeti Tarihi» dersinin kaldırı
larak yerine aynı sınıfa, ekli programa göre, iki saat
«Yurt Bil^ı^'si» dersi konmasını teklif etmiştir.
Filhakika bütün yüksek okullarda ve bu arada
Gazi Terbiye Enstitüsünün bütün şubelerinde haftada
ikişer saat «İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti
Rejimi» dersi okutulduğuna göre Tarih şubesinde aynca aynı konuda «Türkiye Cumhuriyeti Tarihi» der
sinin okutulmasına lüzLim kalmadığından bu derse aynlrmş olan saatlerde ekli müfredat ve esaslar dâhilin
de Yurt Bilgisi dersi okutulması ve orta okul Yurt
Bilgisi kitabının da bu derslerde incelenmesi ve ders
tatbikatının yapılması; bu şubede orta okul ders kitap
larının incelenmesine ayrılmış olan üç saatten Yurt
Bilgisine ait olan bir saatin de, Tarih dersinin s:fniner
çalışmalarına tahsisi uygun görülmüş ve keyfiyetin
Vekillik Yüksek Makamının tasvibine arzı kararlaşmıştır.
Muvafıktır
9/11/1943
Maarif Vekili
H a şa n -A U

Madde 1. — ^Kış sömestrinin sonunda, 1— 10 şu
bat günleri arasında talebeyi sömestr iç.nde okudukları
derslerden yoklamak üzere, ders saaderi dışında ve
idarece tâyin edilen günlerde ve saatlerde yalnız iki
dersten yazılı imahan yapılır. Bu devre içinde dersler
kesilmez. İmtihanlar dörder saat sürer.
Madde 2. — Bu maksatla imtihanın yapılacağı
günlerde her sınıfın profesörleri müdürün reisliğin
de toplanarak sömestr içinde okuttukları bahislere ait
soruları hazırlarlar, bu sorular, sınıfın me.ccduna gö
re talebenin ayrılacağı 20— 25 kişilik guruplar sayı
sınca çoğaltılır ve zarflanır ve taleoeye, o gün imtihan
yapılacağı öğleden evvel bildirilir.
Madde 3. — Her sınıfın ayrıldığı talebe guruplanna kapalı zarflardan biri çektir.lerek sorular yazdı
rılır. İdarenin tâyin ettiği profesörler ve do^enJer im
tihanın sonuna kadar dersanede kalırlar.
Madde 4. — İmtihan kâğıtları alâkalı profesör
tarafından okunur; hataların altı çizilir. İdareye tes
lim edilen imtihan kâğıtları üzerindeki notlar cetvel
lere geçirildikten sonra imtihan kâğıtları talebeye ge
ri verilir.
,
Madde 5. — İmtihanı yapılan iki dersin ortala
ması olan not, yaz ve güz devresi imtihanlarında alı
nan notlarla birlikte sınıf geçme üssü alınırken müs
takil bir ders notu gibi hesaba katılır.
Madde 6. — İdarece kabul edilmiş bir mazeret
yüzünden yazılı imtihanlara girememiş olan talebenin
yoklaması yukardaki esaslar dâhilinde yaz sömestrinin
ilk haftası içinde yapılır. Bu defa imtihana giremiyen1er sıfır almış sayılırlar.
Muvafıktır
9 .11/194 3
Maarif Vekili
H a s a n -A li

Siyasal Bilgiler o
kulu kış sömestr
imtihanı h.

Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Siyasal Bilgiler Okulu Talimatnamesinin kış
sömestri imdhanlarına ait maddelerindeki hükümlerin
değiştirilmesi hakkında okul müdürlüğünün 31/XII/
1942 tarih ve 1125 sayılı müracaatı üzerine Yüksek
Öğtetim Umum Alüdürlüğü tarafından dairemize vâki
25/1/1943 tarih ve 4/119 sayılı teklif incelenerek iş
bu talimatnameden 71, 72, 73, 74, 75, 79, 83 numa
ralı maddelerin kaldırılmasına ve bu maddelere ait
hükümlerin bağlı şekilde tesbiti ile Vekillik Yüksek
Makamının tasvibine arzına karar verildi.

humlar tırnakla kazınarak mümkün mertebe çıka
rılır.
2 — Mütaakıben ılık sodalı sabvmlu suda tah
minen yarım ilâ bir saat kadar ıslatılır ve sonra aynı
su içinde bir kere fırçalanarak yakanır, ikinci bir
defa daha ılık sabunlu su ile yıkajudıktan sonra çal
kalanır.
3 — Beyazlatma: bir litre suya 6— 7 çorba ka
şığı javel suyu konur. Beyazlatılacak olan amerikan
bu suda beş dakika kadar bırakılır (arasıra altüst edi
lerek) sonra ç karılarak birçok defa bol su ile çalkalamr, nemliyken ütülenir.
4 — Bu ameliyelerden geçen amerikamn bej
rengi olması istrn'yorsa süzülmüş çay suyımdan geçirLir ve onu mütaakıp ütülenir.
5 — Perdenin biraz dik olması isteniyorsa be
yazlatmadan sonra çok hafif kolalı sudan da geçiri
lebilir.
Javel suyoınun yapılışı:
372 gram kristal soda
258 gram kireç kaymağı
1 litre su
Kristal soda bir litre sıcak suda eritilir, ılıkla
şınca içine kireç kaymağı konur ve tahta bir kaşıkla
kırıştırılarak durulmaya bırakılır. Durulan yeşilim
tırak mayi, renkli ş şelere alınarak güneşsiz bir yerde
muhafaza edilir ve nispet dâhilinde beyazlatmalarda
kullaaal.r.

s e f e r b e r l ik

Mü d ü r l ü ğ ü
Sayı: 260

Y ücel

983

Y ücel

ÖZET i

1 — Amerikan kuruyken üstündeki siyah to

TAMİMLER;
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

Karar sayısı : 31
Karar tarihi: 9/11/1943

SA Y I: 211

Sayı : 2026

982

1 0 / 11/¡ 9 4 3
ÖZET:
Amerikan perdelikleıİH beyazlatılması
h.

Kız teknik öğretim okuliarıoda kullanılacak
oİ 2ıD perde, masa örtösu gibi eşyaların bugünkü du
rum dolayısiyle piyasada uygm kumaş bulmak müm
kün olm aiğ ıacao ameıikan bezinden ve temrin ola
rak yaptırılması uygun görülmüştür.
AmerikaıU bezinin ne suretle beyazlatılacağı
aşağıda gösterilmiştir.
ıBuna göre hareket edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili n.

N.

B.

R.

Iztl

Amerikandan perde yapmak için takibedilmesî
icabeden ameliyeier:

5 /1 1 /1 9 4 3

ÖZET:

1939 yılından evvel
otla okullardan me
zun olan talebelerin
orta ehliyetname^
leri h.

1 — 1939 yılından evvel orta okullardan mezun
olan talebelerin orta ehliyetleri hakkında Millî Müda
faa Vekilliğinden askerlik dairelerine yapılan 7/1/1943
tarih ve (Ordu Dairesi) 27486/43784 sayılı tamimin
bir örneği bağlıdır.
.
2 — Bu tamime göre 4/7/1939 tarihinden iti
baren mezım olan talebelerden ehliyetname aranmıyacak ve bu gibilerin askerlik muameleleri ellerindeki
diplomalara göre yürütülecektir.
3 — 1939 yılından evvel mezun olan talebeler
den askerî ehliyetnameye hak kazanmış, fakat her han
gi bir sebeple ehliyetnamelerini
alamamış olanlara,
mazbut kayıtlarına göre, okul idarelerince doldurula
cak orta ehliyetnamelerin, mmtakalarmdaki kolordu
lara tasdik ettirilmesi şarttır.
4 — Bundan böyle vuku bulacak müracaatlara
karşı bu yolda muamele yapılması lüzumunun ilgili
lere tebliğim' dilerim.
Maarif Vekili
A l.

B.

H a s a n -Â li

Y ücel

Sayfa: 1 32
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T C.
M. M. V.
Ordu Dairesi
Ş. if. Ks. 2.
Sayı: 27486/43748

7 / l / J 9 ‘t 3
ÖZET .•

1939 yıl ndan evvel
orta okullardan me
zun olan talebelerin
orta ehliyetnameleri
h.

15 Ş U B A T

karar verilmesi lîzuiKİır. Bunlardan Bütünlemeye
kalmış ve okula devam arzusunda bulundukları okul
idareler‘nd -11 bildirilmiş olanlar yaşıtlan sevk olu
yorsa cûlarla se\k edilmeyip kanırnun sccı yoklama
için tây.'a eylediği o yılın teşrinievv'el sonuna kadar^
olacı mûıdet içinde bütünlemeye kaldığı derslerden
imtihaa vererek muvaffak olduklarma dair okul idarelrrinden vesika getirdikleri takdirde evvelki muam el 2leri idare heyetlerince düzeltilerek ertesi >nla
bırakılırlar. Muvaffak olamryaolar, yaşıtlan sevk olun
muş ise brkaya muamelesine tâbi tutulmak suretiyle
derhal sevk olunurlar. Yaşıtlan sevk olunmamış ise
onlarla birlikte celp ve sevk edilirler.
Ancak lise son smıfıada bu şekilde muvaffak
olamıyanlann bir yıl mezun bırakılmasını ve bir sene ■
sonunda da smıf geçemedikleri takdirde askere sevk
edilmelerini rica ederim.

SEFERBERİ IK
MÜDÜRLÜĞÜ

1943

1 L /l l /1 9 4 3

ÖZET:

Sayı: 8022 5/308

Lise ve orta okullarda bir sene sınıf
geçcmiyen ve ikin*
ci sene bütünleme
ye kalan talebenin
. ,
askerlik durumu h.
Lise ve orta okuilann her hangi bir sınıfında
bir sene sınıf geçmeyip ikinci señe iç’nde bütünle
meye kalan talebelerLa askerlikleri hakkında ne yol
da muamele yapılarağına dair M illî Müdafaa Vekiliiği
(Ordu Dairesi 2. Ş. Ks. 2) den alman
26/1/1943 tarih ve 26960/40674 sayalı yazı ayneo
yukarıya çıkartm ıştır.
Gereğ nin yapTmasmı ve talebelere de okun
masını ehemmiyetle dilerim.
^

^

1 — Sivil orta okullardan mezun olan ve elle
rinde askerî orta ehliyetnamesi bulunmıyan ve fakat as
kerî orta ehliyemameye hak kazandıkları beyaniyle
mektep idarelerinden bildirilen eratın, askerlik kanu
nunun 34. maddesinin (A ) fıkrası hükmünce muvaz
zaflık hizmetlerinin sonundan iki ay indirilip ind rilemiyeceği bazı askerlik
mıntakalarından sorulmakta
dır.
'
2 — 4/VII /1939 tarihinden itibaren 2/2504 sa
M. M. V. Y,
yılı kararnameye ek olarak İcra Vekilleri Heyetinin
Maarif Vekili
Al. B.
Haşan-Âli Yiicei
İmza
17/VII/1940 tarih ve 2/13997 sayılı kararı ile askerî
ehliyemameler kaldırılarak yerlerine diplomalar kon
muş ve bu husus (D-60) talimatnamesinin 3. madde
sinde zikredilmiştir. Buna nazaran, evvelce tamim
olunduğu gibi 4/VII/1939 tarihine kadar mezun olan
Vazifelerinde üstün başarı göstererek takdirname ile taltif edilen öğretmenler:
talebelerin ellerindeki orta askerî ehliyetnameye ve bu
Malatya Vilâyeti
'
tarihten sonra mezun olan talebelerin ellerindeki dip
lomalara göre muvazzaflık hizmetlerinin sonundan iki
Ödevi
Adı ve Soyadı
Akçadağ Ziyagckalp Okulu Maarif Memuru V.
ay indirilmesi ve askerî ehliyetnamesi olmadığı halde • Meliha Aksoy
mektep idarelerinden vesika getirenlerin vesikalarının
Adry amıo Yeniyol Okulu Öğretmeni
Behiye Gökmen
Kâhta Kubilây Okulu Öğretmeni
'
muteber tutulmaması lâzım gelir. Buna göre muamele
Fethi Gözler
Besni
Dumlupıoar
Okulu
Maarif
Memuru
V.
yapılmasını rica ederim.
Nuri Eren
D 2rez.de Cumhuriyet Okulu Öğretmeni
.
3 — Tamim edilmiştir.
Fatma Aytekin
Ht'kimhaû Haşan Çelebi Okulu Başöğretmeni
Fehmi Gürel
M, M V.
Arapkir Cumhuriyet Okulu Öğretmeni
'
Ahmet Tuncer
A . R . A rtu n k a l
Pütürge
Babik
Okulu
Öğretmeni
•
Ulvi Anadol
B e:ai İıkLaci Bölge Okulu Öğretmeni
Habip Ünsal
M. M V.
'
İsmetpaşa Nahiyesi Meıkez Gazi Okulu Başöğretmen. Vekili,
Tevfik Günel
ORDU DAİRESİ
'
îsmetpaşa Nahiyesi Merkez Gazi Okulu Öğretmeni
Suat Şengezer
‘
Ş. 2. Ks. 2.
İsmetpaşa
Nahiyesi Merkez Gazi Okulu Öğretmeni
Vakıf Sunar
Sayı: 26960/40674
îsmetpaşa Nahiyesi Merkez Gazi Ckulu Öğretmeni
İsmail Kitan
İsmetpaşa Nahiyesi Merkez Fırat Okulu Öğretmeni
Masume lİnsal
Maarif Vekâletine
İsmetpaşa Nahiyesi Merkez Fırat Okulu Öğretmeni
Seher Çelen
İsmetpaşa Nahiyesi Merkez Fırat Okulu Öğretmeni
Nuriye Fray
Lise ve orta okulların her hîogi bir sınıfında
İsmetpaşa Nahiyesi Merkez Fırat Okulu Başöğretmeni
Fehmi Ünsal
b T yıl sınıf geçmey'p de ertesi >nl son yoklama za- ,
îsmetpaşa
Nahiyesi Merkez İnönü Okulu Öğretmen Vekili
Fatma
Avdın
’
mamaa kadaj da sınıf geçemiyealerin askerliklerine

TAKDİRNAME ALANLAR
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

■ A A IİF

VEKİLLİĞİ

■ÜD ÜİLO GÜN CE
»AZARTESİ

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NEŞRİYAT

HER

HAFTA

GÜNLERİ

ÇIKARI

111. İLGİLİ MAKAM VE MÜES^
«8K L E R E PARASIZ GÖNDERİLİR

YILLIK ABONESİ 40 K U RU ŞTU l,
ABONE TUTARI MALSANDIKLA»
RINDAN BÎRİNE YATIRILMALÎ
VE ALINACAK MAKBUZ MAA>
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ:>ÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDÎ»

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 5

22 ŞUBAT 1943

KARARLAR:
T a lim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı; 23
Karar tarihi: 29/1/1943

ÖZET:
“
p i , -r -im i
Erkek Terzilik oku
lunun müfredat pro
gramı ile ders da
ğıtma cetveli h.

Erkek Terzilik okulu müfredat programı ve ders
damıtma cetvelinin bağlı şekle göre kabulü uygun gö
rülerek keyfiyetin Vekillik Yüksek Makamına arzı ka
rarlaşn.

yılında devam edemiyen asli talebenin, bu durumlarmı
tevsik etmek şaniyle bahsi geçen ders yılma ait mec
buri devam müddetini doldurma kaydından, 1939— 40,
1940— 41 ve 1941— 42 yıllarında olduğu gibi, muaf
tutulmaları hususımun Vekillik Yüksek Makamına arzı
kararlaşa.

H aftalık ders dağıtma cetveli

Türkçe
Aritmetik
Geomeai
Resim
Tarih
Coğrafya
Yurt Bilgisi
Askerlik
Gmnasrik
Sanat Bilgisi
Meslekî Resim
Dikiş
Yekûn

Dersin adı

Sınıf I.

Maarif Vekili
H a s a n -Â li

3 saat
2 saat
2 saat
2 saat

3 saat
2 saat
1 saat
2 saat

—

Sınıf III.
1
—
—

saat
1 saat
1 saat
2 saat
1 saat
1

—
—
—
1 saat
1 saat
2 saat
31 saat

—
2 saat
l saat
1 saat
1 saat
51 saat

37

saat

44

44

44

saat

—

saat

—
—

BİÇKİ KISMİ
(Öğrenim müddeti bir yıl)

Erkek giyeceği biçkisi ve tatbikatı
Kadın giyeceği biçkisi ve ıcatbikan
Biçki ve prova tekniği
Resim
Ydkûn

22
16
2
4
'

İ4

saat
saat
saat
saat
saat

Muvafıktır
2 9 / 1 / 1 9 4 3

,
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saat
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ÖZET :
Okulla ilişiklerini
kesmedikleri haide
durumlarının bildi
rilmesini istiyen ta
lebeler h.

istihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandıniması işleri
ne dair 26/1/1943 tarihli ve 1 numaralı sirküler muci
bince şimdiye kadar ithalleri sırasında Ticaret Ofisin
ce sann alınarak ihtiyaçlara göre tevzi edilmekte bulu
nan (teneke, kalay, ham kauçuk ve defter imaline yârıyan kâğıtlar) badema Ticaret Ofisince sann alınmıyacak ve diğer maddeler gibi sahipleri tarafından saalacaknr.
Bu gibi maddelere ihtiyaa olanlann Vekâleti
me
müracaat etmiyerek ihtiyaçlarını serbest piya
sadan temin eylemeleri görülen lüzum üzerine tamimen tebliğ olunmuştur.
Ticaret Vekili
D r.

B ehçet

Uz

—

—

saat

•

TAMİMLER:

Şayi ; 51293 6/3844

Sınıf II.

Sayı

2 3 / 1 / 1 9 4 3

Maarif Vekâletine

9/11 /> 9 4 3

DİKİŞ KISMI
(Öğrenim müddeti üç yıl)
Dersin adı

T. C.
TİCARET VEKÂLETİ
TEŞKİLÂTLANDIRMA U.
MÖDÜRLÜĞÜ

Muvafıktır

ORTA Ö ğ r e t im u m u m
MÜDÜRLÜĞÜ

ERKEK TERZİLİK OKULU

SA Y I: 212

ÖZET ■
^
Talim ve manevra
için askeıe alınmış
Fal<ülte ve Yüksek
Okullar talebesi h.

Talim ve manevra için askere alınmış olmalan
dolayısiyle Fakülte ve Yüksek okullara 1942— 43 ders

Okulla ilişiklerini kesmedikleri halde durumlarmın bir daire veya müesseseye bildirilmesi için okul
müdürlüklerine müracaatta bulunan talebelerin, iste
dikleri makamlara hitaben birer çıkma yazıldığı ve bunlarm şahsi birer belge imiş gibi talebelerin ellerine ve
rildiği sık sık görülmektedir. Bu neviden çıkma yazı
larla hem girdikleri başka okulları hem de kendi okul
larım takibedenler bulımduğu gibi sadece devlet orta
okul veya lise bitirme imtihanlarına başlamış olduk
ları halde daire ve müesseselerde orta okul veya lise
mezunu vaziyetinde iş alanlar ve sonra bu kurmnlarla
Vekilliğimiz arasında yersiz muhabere kapıları açanlar
da vardır.
Talebeye, ilişiğini kestiği zaman ne gibi şahsi
belgeler verilebileceği ralimamame ile tesbit edilmiş
tir. Henüz ilişiklerini kesmemiş olanlara sınıflarını
gösteren birer hüviyet karnesinden başka bir vesika ve
rilemez. Ancak her hangi bir dairenin sorması üzerine
ilgililerin sadece bulundukları sınıflan gösterecek ce
vaplar verilmesi, bımun dışında talebenin birinci veya
ikinci sınıflarda bir kısım derslerden bütünlemeye kal
dığı veya son sınıfı bitirmiş devlet orta okul veya lise
bitirme imtihanlarında
bütünlemeye kalmış olduğu
hakkında izahat verilmemesi lâzımdır. Diploma al
maya hak kazanan
talebelerin fevkalâde
hallerde
30/VI/1938 tarih ve 51293/6/1155/1 sayılı tamim
hükümlerine göre «bilgi edinilmesi ve yazının ne aslınm ne de örneğinin verilmemesi» kaydı behemehal
ilâve edilmek suretiyle durumları bir çıkma ile yazıla
cak ve bunlar ellerine verilmiyerek durumlarının bil
dirilmesini istedikleri yerlere posta ile gönderilecektir.
Buna göre muamele yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
H.

A,

H a s a n -Â li

Y ücel

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ

1 8 /1 1 /1 9 4 3

ÖZET I

Sayı: 8İI1527

İstihlâkin tanzimi
ve teşkilâtlandırıl
ması h.

986

Tebliğler Dergisinin 200 üncü sayısında çıkan
942 sıra saynlı tamime ekü’r:
İstihlâkin tanzimi ve teşkilâtlandıniması işleri
ne dair Ticaret Vekâletinden alınan 23/1/1943 tarihli
ve 6/824 sayılı tamimin bir örneği olduğu gibi yukanya çıkarılnuşnr.
Gereğince iş yapılmasının ilgililere tebliğini ri
ca ederim.
*
Maarif Vekili
A.

ö .

n e ş r iy a t

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 83'1531

987

'

H a s a n -Â li Y ü cel

1 8 /11/1943

ÖZET:
«Türk Bayrağına,
Al a y
Sancağına,
M İH marşa saygı»
adlı kitap h

Önyüzbaşı Burhanettin Deran tarafından neşredi
len ve Hadımköy, Askerî Posta No. 868 I Bl. K. ad
resinden 50 kuruş fiyatla temin edileb.lecek olan «Türk
Bayrağına, Alay Sancağına, Millî Marşa Saygı» adh
kitabın okullar için faydalı olduğu anlaşılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A.

ö .

H a s a n -Â li

Y ücel
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S a y f a lı 3 4
İLK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ

4/11/194 3

Ö ZET:

Sajı : 2162

İlkokul öğretmen
leri Sağlık ve İç
timaî yardım ve
yapı sandıklan umuraî heyet mü
messillerinin seçil
mesi h.

988

I — Metni 207 sayılı Tebliğler Dergisinde ind§tii eden 13/1/1943 tarih ve 4357 sayılı kanunun l l
ve 12 nci maddelerine göre teşekkül etmiş bulunan
(İlk Okul Öğretmenleri Sağlık ve İçdmai Yardım
Sandığı) ile (İlk Okul Öğretmenleri Yapı Sandığı)
om ana statüleri üyeler ve ortaklar umumi heyetince
hazırlanarak Vekilliğimizce tasdik edilecekdr. Adı ge
çen kanunun 14üncümaddesi gereğince bu sandıklarm idaresini, işleyiştarzını ve esaslarını gösteren ana
statüleri hazırlamak, sandıkların kuruluşlariyle ilgih
işleri görmek üzere; her valilikte çalışan ve Hususi
İdarelerden maaş alan ilk okul öğretmenleri ve ilk
öğretim müfetdşleriyle maarif idareleri memurlarının
aşağıdaki çizelgede adlan yazıh namzetler arasmdan,
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öğretmen sayısı 300 e kadar olan valiliklerde bir, 300
den çok olanlarda iki mümessil seçmeleri uygun gö
rülmüştür. 207 sayıh Tebliğler Dergisindeki kanuna
ek olarak çıkan kadro cervehndeki öğretmen sayıla
n yekûnu, göz önünde tutularak hangi vahlik öğret
menlerinin bir, hangilerinin iki mümessil seçeekleri
seçmenler tarafından kararlaştırılacaktır.
Bu mümessiller sandıklarm umumi heyetlerini
teşkil edeceklerdir.
2 — Bu tamim aimtr alınmaz maarif idareleri
memurları maarif müdürlerinin, öğretmenler başöğret
menlerin başkanlığında toplanarak nazmetler hstesini
inceliyecekler ve her memur veya öğretmen münasip
göreceği namzedin adını ve vazifesini bir kâğıda yaza
rak alunı imzaladıktan sonra maarif müdürüne veya
başöğretmene verecektir. Rey kâğıtları bir zarfın içine
konarak zarf, memur veya öğretmenlerin huzurunda
kapatılacak ve zarfın kapanan tarafı rey verenlerle bir
likte imzalanacaktır. Bu zarflar maarif müdürlükleri,
cezdinde teşekkül eden komisyona verilmek üzere vahlik maarif müdürlüğüne gönderilecektir.
Tek öğretmenli okullarda
çalışan öğretmenler
ve ilk öğretim müfettişleri de aynı şekilde reylerim
kapalı bir zarf içinde maarif müdürlüğü yoliyle komis
yona göndereceklerdir.

3 — Reyleri tasnif ve mümessil seçilenlere ait
mazbataları tanzim etmek üzere maarif müdürlûkletı
nezdinde, maarif müdürünün uygun göreceği bir ilk
öğretim müfettişi ile iki ilk okul öğretmeninden öç
üyeli bir komisyon teşkil edilecektir. Komisyon üye
lerinin hazır bulundukları bir toplantıda gelen zarf
lar açılacak ve en çok rey alan namzedin adı ve vazi
fesi belirtilerek bir mazbata tanzim edilecek ve Vekil
liğe gönderilmek üzere maarif müdürlüğüne verilecek
tir. Müfettiş bulunmadığı takdirde maarif mûdürledfi
ce onun yerine bir başöğretmen seçilecektir. Bu korniş
yona müfettiş, bulunmadığı takdirde başöğretmen baş
kanlık edecektir.
4 — Maarif müdürleri gerek mümessil seçim işi
ni,* gerek seçilen mümessillerin mazbatalanmn Vekil
liğe gönderilmesini 31 mart 1943 tarihine kadar neti
celendirip postaya vermiş bulunacaklardır.
Bu tarihten sonraya kalan mazbatalar ürerinde
bir muamele yapılmıyacaktır.
Yukarda
olunur.

yazılı esaslara göre iş yapılması riet
Maarif Vekili

H . A.

Hasan - Â li Y ü cel

4357 sayılı kanuna göre teşkil elunan (İlk ckui Cğretmenleri Sağlık ve İçtimaî yardım sandığı)
ile (Yapı Sandığı) na ait ana statüleri umumi heyet adıra hazırlamak üzre seçilecek mümessil
namzetlerini gösteren çizelgedir:

1 No.

Adı ve soyadı

'

Vazifesi
A.

1

2
3
4

5

Hamdi Keskin
Ferit Oğuz Bayır
Kasım Gökmen
Bayram Karatan
Fahri Bozkun

~

^

8
9
10

il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Memiş Aydm
Kıymet AJtındirek
Muammer Alandirek
Şükriye GÖksan
Mehpare Sava
Faika Turgut
Samye Sönmez
Leman Demirel
Şükriye Özkaya
Nimet Barias
Faika Soyer
Mithat Mengü
Mehveş Dolay
Adviye Otken
Nahıde Bor
Kutsiye Göksan
Macıde Arıman
Bahriye Ünsal
Müyesser Çakmakçı
Sevim Timlioğlu
Nafıa Yayman
Hadiye Kor
M. Fevzi Polat
Lâyika Esen
Nızamettin Esin
Hatice Kalyoncu
Meliha Savaşçin
Leman Tokgözlü

.

Kıdemi

yıl

Mezun olduğu okul

M em u r ve M ü fe ttiş le r

İlk Öğretim Umum Müdürlüğü Şube Müdürü
İlk Öğretim Umum Müdürlüğü Şube Müdürü
Ankara Merkez 1. Bölge İlk Öğretim Müfettişi
Ankara Merkez 2. Bölge İlk Öğretim Müfettişi
Ankara Merkez 3. Bölge ilk Öğretim Müfettişi
B.

6
7

*

.

Gazi Terbiye Enstitüsü
Edirne Erkek Öğretmen Okulu
Trabzon Öğretmen Okulu
İzmir Öğretmen Okulu
İstanbul Öğretmen Okulu

11
23
27
27
27

A n k ara M erk ez O k u lla r ı Ö ğ re tm e n le ri

Ulus Okulu Bağöğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
^
Ulus Okulu Öğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
Ulus Okulu Öğretmeni
* •
Albayrak Okulu Başöğretmeni
Albayrak Okulu Öğretmeni
■ Atatürk Erkek Okulu Başöğretmeni
Atatürk Erkek Okulu Öğretmeni
Atatürk Erkek Okulu Öğretmeni
^ Atatürk Erkek Okulu Öğretmeni
Atatürk Erkek Okulu Öğretmeni
Atatürk Kız Okulu Başöğretmeni
Atatürk Kız Okulu Öğretmeni
Atatürk Kız Okulu Öğretmeni
Atatürk Kız Okulu öğretmeni
Atatürk Kız Okulu Öğretmeni
Atatürk Kız Okulu Öğretmeni
Kocatepe Okulu Başöğretmeni
Kocatepe Okulu Öğretmeni
İsmet İnönü Okulu Başöğretmeni
İsmet İnönü Okulu Öğretmeni
İsmet İnönü Okulu Öğretmeni
İsmet İnönü Okulu Öğretmeni

.
^

9
24
15
12
12
12
13
9
8
8
23
16
32
21
15
17
10
18
18
15
13
17
10
29
6
22
13
12
13

^

Eskişehir Öğretmen Okulu
Adana Kız Öğretmen Okulu
Elâzığ Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Adana Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğremen Okulu
Ankara Kız Öğretmen Okulu.
Balıkerir Kız Öğretmen Okulu
Ankara İdadi Mezunu
İst. Öğretmen Okulu ve Gazi Terbiye Enstitüsü
Bursa Öğretmen Okulu
İstanbul Öğretmen Okulu
Konya Öğretmen Okulu
İstanbul Öğretmen Okulu
Bursa Öğretmen Okulu
.
Konya Öğretmen Okulu
Sivas Öğretmen Okulu
9
İzmir Öğretmen Okulu
İstanbul Öğretmen Okulu
Ankara Öğretmen Okulu
Konya Öğretmen Okulu
’
Ankara Öğretmen Okulu
Bursa Öğretmen Okulu
Konya Öğretmen Okulu
Bursa Öğretmen Okulu
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ra No.
M
35
36
37
58
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
»0
sı

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
9%
100
101
102
103
104
105

Adı ve soyadı
Nimet Berker
• ^
Münire Özek
Suphi Volkan
Muazzez D. Korkut
Habibe Kuıda§
Salime Olcay
.
Şerife İmer
^
Beria Bilgen
Hürmüz D içm ^
Aliye Öztunç
Cevahir Sungur
Emine Aksungur
Fikret Aral
Muazzez Boysan
Saaa Dinç
M. Rahmi Gûrturiü
Şefika Egeli
' -T '
Zehra Özveren
"
®'
Naciye Çınar
"
Rukiye Gürel
Nesibe İncel
Sabıha Dengiz
—
Mühibbe Oğur
Türkân Çağavi
Müzeyyen Doğu
Ihsan Eröncel
Beytiye Türker
Ruhat Gürel
Münire Ersin
Rasim Zeren
Atiye Gürün
Şahver Gürol
Madde Olmaç
Feriha Berksoy
Sıdıka Cebed
Müzey>'en Armay
Mekârim Küral
Ferruh Erkay
.
Adile Ronaoğlu
Mebruke Alaçam
Fehime Yüce
Hikmet Gür kaynak
Zehra Andaç
Nezihe Sakar
‘
İsmet Önder
Memduha İrdel
Mediha Zeren
t
..
Bedriye Unsel
,
Sadık Tara!
Şerife Yiğit
- -t
Fatma Anman
Baise Gökçe
'
Zehra Aktüze
Muazzez Sinanoğlu
Fadıla Öktü
Şükran Hayrak
Nuriye Aytepe
Nadye Anman
Muallâ Gürsan
.
Müyesser üzümeri
Kemal Atatuğ
Recai Işıkdağ
Naciye Erguvanlı
Firdevs Özger
1
Nüveyre Uyguç
Nafıa Odyak
Mefkûre Korucuoğiu
Semiha Emil
Leman Güvendiren
Nimet Erkunt
Feride Aktay
Sadde Orkun

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g iti

135

Vazifesi
İsmet İnön^Ökulu Öğretmeni
İsmet İnönü Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Başöğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
J __
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necau Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
Necati Okulu Öğretmeni
*
Necati Okulu Öğretmeni
'
Devrim Okulu Başöğretmeni
Devrim Okulu Öğretmeni
Devrim Okulu Öğretmeni
Devrim Okulu Öğretmeni
Devrim Okulu Öğretmeni
Devrim Okulu Öğretmeni
Cumhuriyet Okulu Öğretmeni
Cumhuriyet Okulu Öğretmeni
Cumhuriyet Okulu Başöğretmeni
Cumhuriyet Okulu Öğretmeni
Yenihayat Okulu Başöğretmeni
Yenihayat Okulu Öğretmeni
Yenihayat Okulu Öğretmeni
Yenihayat Okulu Öğretmeni
İltekin Okulu Başöğretmeni
Iltekin Okulu öğretmeni
İltekin Okulu öğretmeni
İltekin Okulu öğretmem
- İltekin Okulu öğretmeni
İltekin Okulu öğretmeni
İltekin Okulu öğretmeni
İltekin Okulu öğretmeni
•
Dumlupınar Okulu Öğretmeni
Dumlupmar Okulu Öğretmeni
Dumlupınar Okulu Öğretmeni
Dumlupmar Okulu Öğretmeni
Dumlupınar Okulu Öğretmeni
İnönü Okulu Başöğretmeni
İnönü Okulu Öğretmeni
İnönü Okulu Öğretmeni
İnönü Okulu Öğretmeni
İnönü Okulu Öğretmeni
İnönü Okulu Öğretmem' •
Mimar Kemal Okulu Başöğretmoıi
Mimar Kemal Okulu Öğretmeni
Mimar Kemal Okulu Öğretmeni
Mimar Kemal Okulu Öğretmeni
Mimar Kemal Okulu Öğretmeni
Mimar Kemal Okulu Öğretmeni
Mimar Kemal Okulu Öğretmeni
Maltebe Okulu Başöğretmen Vekili
Maltepe Okulu Öğretmeni
Maltepe Okulu Öğretmeni
Maltepe Okulu Öğretmeni
Maltepe Okulu Öğretmeni
Mamak İlk Okulu Baş Öğretmeni
Mamak İlk Okulu Öğretmeni
Edik İlk Okulu Başöğretmeni
Etlik İlk Okulu Öğretmeni
Kedören İlk Okulu Başöğretmeni
Keçiören İlk Okulu Öğretmeni
Çankaya İlk Okulu Öğretmeni
Çankaya İlk Okulu Öğıetmeni
Çankaya İlk Okulu Öğretmeni
Bahçelievler İlk Okul Öğretmeni
Bahçelievler İlk Okul Öğretmeni
Bahçelievler İlk Okul Öğretmeni

KiHrmî yıl

____

.

. . .
. . .

.
.

.
c

.

'

22
3
15
9
5
13
5
5
f4
1
14
8
7
5
7
32
16
12
15
12
iO
16
23
13
14
22
.2 1
15
16
23
14
21
14
3
10
14
13
11
21
11
9
12
26
6
14
11
13
15
16
20
17
16
13
11
10
8
5
6
8
9
14
6
24
16
25
8
11
22
6
12
' 5
13

Mezun olduğu okul
İstanbul Öğretmen Okulu
Konya Öğretmen Okulu
İstanbul Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğretmen Okulu
Sivas Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Sivas Kız Öğretmen Okulu
Bursa Kız Öğretmen Okulu
Sivas Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğretmen Okulu
.
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Öğretmen Okulu
Ankara Kız Öğretmen Okulu
Adana Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Kastmonu Kız Öğretmen Okulu
Bolu Kız Öğretmen Okulu
Bursa Kız Öğretmen Okulu
Ankara Öğretmen Ckulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Sivas Kız Öğretmen Okulu
Bursa Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Ckulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız öğretmen Okulu •
Bursa Kız Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Okulu
Ankara Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğretmen Okulu
• Konya Kız Öğretmen Okulu ,
Bolu Kız Öğretmen Okulu
^
İstanbul Öğretmen Okulu
Bursa Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretrhen Okulu
.
Bursa Kız Öğretmen Okulu
Adana Kız Öğretmen Okulu
Edirne Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Bursa Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
Bursa Kız Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Ckulu
İzmir Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Edirne Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
İzmir Kız Öğretmen Okulu
İzmir Öğretmen Okulu
Balıkesir Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Bursa Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Bursa Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu
Konya Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız Öğretmen Okulu

M a a r if V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g is i
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Yeni Okul Kitapları
Tebliğler Dergisinin 203 üncü sayısında yayınlanan kSy okulları ve enstitüleri
teşkilât kanunu izahnamesinde, yapılan değişiklikler ve düzeltmeler aşağıdaki
listede gösterilmiştir.
S«yfi
102

2

28

.

Bvınlar şu şekilde vücuda gelir.
a) Sene sonunda
^ safi kârlardan,

Fasikül IV

Buraya sene sonunda sâfi hasılattan
kısımlar yazılır:

2

33

Fiyatı

aynlacak
*

20

kuruş

husule gelen

Kız Teknik Öğretim Okullarına
mahsus

b) Yardım ve teberrulardan

102

Âli Haydar Taner

Doğrusu

Metin

Sit«n Satıı;

R nhbilim

c) Kooperatifin yapacağı teşeb
büslerin hasılatından
den sonra ilâve edilecek

T e k n o lo ji
Donatma sandığının gelirleri şunlardır:
a) Statünün.... maddeleri gereğince hasılatm
aynlacak yüzde yirmi beşlerden,
'

Fahri Dalsar
1 3 0 kuruş

Fiyatı

b) Yardım ve tel^rulardan,
,
c) Kooperatifin yapacağı t^ebbüslerin hasılatmdan. '
j
— Adi toplana

102
102
103

3
3^
l

57
59
9

A - Adi toplana
B - Olağanüstü toplana
Ortak

— Olağanüstü toplana
olarak

103

1

35

Mürakabe heyetinin teşkili ve bu
heyetin çalışma şekli

B - Mürakabe heyetinin
çalışma şekli.
Faaliyeti

'

Y en i V e k illik yayınları«

Hicrî tarihleri milâdî tarihe
çevirme kılavuzu

_

103

l

51

Heyeti

103

l

60

İdare heyetinin çalışma şekilleri

C - İdare heyetinin çalışma şekilleri:

103

2

55.

Vekillikçe tesbit edilecek tipe gö
re tertibedilmesi

Gerektir. Hesap plânlı şamasını da Vekillik

103

3

33

Ortaklarm hesaplanna kaydolu
nur.

Ortakların
dolunur.

103

3

40

Nakil

Nakit

103

3

50

Valilik

-

Faik Re ¡it Unat

teşkili ve bu heyetin

Fiyatı 1 1 0 kuruş

temettü ve risturu hesaplanna kay

Scboenjlies D ehn

-

Orhan Alishah

Analitik Geometri

Vekillik

Fiyatı 5 4 0 kuruş

_

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VB TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
34

45

35

46

25

36

47

15

26

37

S

16

27

38

i

17

28

39

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

16

21

32

43

54

11

22

33

44

55

1

12

23

2

13

24

3

14

i

*

-

48

,

49

..

50

ANEJİMLA — M A A İİF M A IB A A S

■

« a a u f vekilliğ i n eşriyat
*Î3 d 0EX0ĞÜNCE her hafta
FAZARTESÎ
U1

GÜNLERİ

C IK A ^-

ÎL G tU MAKAM VE MÜE5^

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

m SSL E iS PA.RASIZ GÖNDERİLİR

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
(UNDAN BİRİNE Y A lTR ILM A i’
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
:>ÜRLÜGÜNE GÖNDERİLMELİDtl

TEBLİĞLER DERGİSİ
SA Y I: 213

1 M ART 1943

C İLT: 5
C

Bu suretle talebenin idareli, becerikli ve en kıy

ŞUBESİ (serbest kurslan):

metsiz gibi görünen şeylerden istifade etmek suretiyle

KARARLAR:

(Öğrenim müddeti iki yıl)

onları kıymetlendirebilecek bir ev kadını olarak yetişti

Sınıf 11.

rilmeleri prensipinin gerçekleştirilmesinde faydalı ola

Sınıf 1.

Dersin adı

T alim ve T erb iye H e y e ti iCarart
ÖZET:

Karar sayısı: 22
Karar tarihi: 22/1/1943

İstanbul Akşam Ter
zilik Okulu müfre
dat programı ile
ders dağıtma cet
veli h.

İstanbul Akşam Terzilik Okulu müfredat progra
mı ve ders dağıtma cetvelinin bağlı şekle göre kabu
lü uygun görülerek keyfiyetin Vekillik Yüksek Maka
mına arzı kararlaşa.

Yelekçihk ve pantolonculuk dikişçihği
Ceketçilik ve büyük parça giye
cekler dikişçiliği
Ta>TÖr, manto, eteklik ve pan
tolon gibi giyecekler dikişçiliği
Erkek çamaşırı, gömleği, pija
ması ve ropdöşambr dikişçihği
ve biçkisi
.
Kadın giyecekleri • biçkisi ve
tatbikatı
Erkek giyecekleri biçki ve tat
bikatı
Resim (yalnız biçki derslerine
devam edenler için mecburidir)
Toplam

^

'

cak geniş tatbikat imkânları
9

saat

9

saat

9

saat

9

salt

9

saat

9

salt

9

saat

9

saat

4

saat

4

saat

4

saat

4

saat

2

saat

2

46

saat

46

saat
•
saat

AKŞAM ERKEK TERZİLİK OKULU
Muvañktir
29 1/1943
Maarif Vekili

H A FTA U K DERS DAĞITM A CETVEÜ
A

H a s a n -A li* Y ü c e l

ŞUBESİ D İKİŞ BÖLÜM Ü:
(Öğrenim müddeti iki yıl).
Sınıf I.

Dersin adı

Sınıf II.

Türkçe

2

saat

2

saat

Aritmetik

1

saat

1

saat

Geometri

1

saat

1

saat

Sanat Bilgisi

1

saat

1

saat

Teknik Resim

1

saat

1

saat

Resim

1

saat

1

saat

Dikiş

20

saat

20

saat

27

saat

27

saat

Toplam
A

^

^

ŞUBESİ BİÇ K İ BÖLÜM Ü:
(Öğrenim müddeti iki yıl)

Dersin adı

Sınıf I.

Türkçe

Sınıf 11.

saat

2

saat

1

saat

1

saat

1

saat

1

saat

'1
1

saat

1

saat

saat

1

saat

1

saat

1

saat

10

saat

10

saat

bikan

10

saat

10

saat

Toplam

27

saat •

27

saat

2

Aritmetik
Geometri
Sanat Bilgisi
Teknik Resim
Resim

-

*

Erkek giyecekleri biçkisi ve tatbikatı
Kadın giyecekleri biçkisi ve tat-

TAMİMLER*
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 2600

989

,

19

11/1943

ÖZET:
Amelî dersler için
lüzumu olan teıurınlık malzeme h.

Kız temik öğretim okularında amelî dersler için
lüzumu olan temrınlik malzemenin ucuz nevilerden
seçilmesi ve bu malzemenin talebe velilerine yük teşkil
etmiyecek şekilde ne suretle temin edileceği hakkında,
Tebliğler Dergisinin 145, 189 uncu sayılarında 724
ve 895 sıra numaralı tamimler yayınlanmıştı.
Bu tamimlerdeki tavsiyelere ek olarak aşağıdaki
hususların da önemle göz önünde buİLmdurulması lâ
zımdır.
1 — Kız enstitülerinde ve akşam kız sanat okul
larında talebenin amelî ders temrinlerinde şu esaslar
göz önünde bulundurulacaktır.
- a) Temrin ve tatbikatta talebenin ancak bula
bileceği malzeme kullanılmakla beraber, ev idaresi ve
ilgili meslek dersleriyle iş birliği temin edilerek biçimi
nin değiştirilmesi, çevrilmesi, tamir edilmesi suretiy
le kullanılabilir hale getirilebilecek elbise, şapka ve
sair neviden türlü giyim eşyasından istifade olunmalı
dır.

elde edilmiş olacaktır.

b) Küçük temrinlerin bile, çalışıldıktan ve mey
dana getirildikten sonra kullanılabilir eşyalar üzerinde
yapılması esasını daha ilk sınıflardan itibaren dersler
de göz önünde tutmalıdır. Yapıldıktan sonra faydalı
bir eşya olarak kullanılması bakımından hiçbir kıymed
taşımıyan ve münhasıran temrini istihdaf eden yekne
sak çalışmaların sıkıcı ve verimsiz tesirlerine karşılık,
meydana gelecek faydalı ve kullanılabilir bir iş üze
rinde çalışmanın uyandıracağı psikolojik tesir, talebe
nin bu işler üzerinde daha ilgili ve verimli şekilde ça
lışmasını sağlamak itibariyle öğretimden beklenilen
asıl maksadı daha kısa ve faydalı bir şekilde gerçek
leştirir.
Bu arada, meselâ nakış dersinde ilk sınıflarda
muhtelif nakış iğnelerinin, işleniş şekillerinin gelişi
güzel bir parça üzerine öğretimi yerine bu iğne temrin
lerini bardak- altı, tepsi örtüsü gibi kullanılabilecek
parçalar üzerinde öğreterek faydalı eşya meydana getir
mek, başlangıçta bu işler kusurlu da olsa, talebe için
kendi elinin emeği olarak çok çekici çalışmalara yol
açacağı gibi bu çeşit işlere harcanacak maddi ve mâ
nevi emekler de istifade edilebilir eserler olarak mad
de haline getirilmiş olur.
Talebeye, hiçbir işe yaramıyacak küçük birtakım
parçalar üzerinde temrin adı altında devamlı bir çalış
ma ile göz nuru döktürerek mütemadiyen aynı işi yap
tırmak doğru değildir.
Bu misali diğer atelye dersleri için de aynen tat
bik etmek mümkün ve lüzumludur.
Mevcut imkânlar ve bugünkü olağanüstü durum
göz önünde bulundurularak, talebeden, ailelerin malı
kudretleri üstünde temrinlik malzeme istenilmeraesine ve
talebenin behemehal şu veya bu cins malzeme getir
meye mecbur tutulmamalarına, amelî derslerin temrin
ve tatbikatında yukarda tavsiye edilen faydalı şekil
lere çok itina olımmalıdır.
Bu tamim hükümlerinin titizlikle tatbik edilmesi
ni ve kız teknik öğretim okulları ders ihtiyaçları için
Vekillikçe yapılan teşebbüsler neticesinde Yerlimal1ar Pazarlarından temin edilen temrinlik pamuklu do
kumaların da âzami bir tutumlulukla ve okul idareleri
nin sıkı kontrolü altında

kullanılması icabettiğinin

iyice bilinmesini okul idarelerinden ve öğretmen arka
daşlarımdan önemle rica eder ve bu tamimin toplana
cak ilk öğretmenler kurulunda okunulmasını dilerim.
Maarif Vekili

N.

D,

H a sa n -A li

Y ücel

M aarif V e k illi^ T e b liğ le r D e re tri

S a y fa : | 3 8
NEŞRİYAT
MÛDÜRLOĞÛ
Sayı : 8 M 824

23

il/ 1 9 4 3

İL K Ö Ğ RET.M G A Z ET ESİ A B O N E L E R İN E

ÖZET:

İlk Öğretim gazetesi abonele
riyle Neşriyat Müdürlüğü arasın
da sürekli mektuplaşmalara sebebolan aşağıdaki noktalara sayın
abonelerimizin dikkat etmelerini
rica ederiz:

Tornacı hitabı adlı
eser h

990

Mersin Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Öğret
menlerinden Üsteğmen Selim Rahim Suntur tarafın
dan Almancadan dilimize çevrilen ve IstanbuTda Çığır
Kitabevinde 50 kuruş fiyatla satışa çıkarılan «Tornacı

1 — İlk Öğretim gazetesinin
121 inci sayı ile bfşlıyan ve 140
inci sayıda bitecek olan yedinci
cildi 4 üncü yıl birinci taksit abo
nelere mahsus nüshalardır.

Kitabı» adlı eserin, bölge sanat okulları tesviyecilik
şubeleri için yardımcı kitap olarak tavsiyesi uygun
görülmüştür.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili n.
A . Ö.

R.

ilz el

2 — Bu cilt 140 inci sayı ile
nihayet bulacağı için Maarif Mü
dür ve Maarif Memurluklarının şim
diden abone parası- toplıyarak ve
liste göndererek 4 üncü y»l ikinci
altı aylığa, yari 1 4 1 -It O inci sayı
lara. abone kaydettirmeye teşebbüs
lerinin henüz samanı gelmemiştir.

TÂYİNLER;
Ankara Atatürk Lisesi Felsefe Öğretmeni Şevket
Süreyya Aytaç Seyhan Maarif Müdürlüğüne naklen
tâyin edilmiştir.

. . .

212 sayılı Tebliğler Dergis’uin 133
üncü sah fes nde neşredilen Erkek Tcrık.

Okulu haftalık ders dağıtma cet

velinde, ikinci sınıfa mahsu« haftalık

• 3 — Kâğıt darlığı sebebiyle İlk
Öğretim gazetesinin neşir vakitle

dikiş ders saati 5L olarak çıkmış ır.
Bil rakam 31 olarak düzeltilecektir.
SU D E R G İD EK İ KAN UN LAR. KARARLAR
1

4

■

ri bîr haftadan onbeş güne çıka
rıldığı ve büyük yaz tatili sırasın
da da neşriyata devam olunduğu
için evvelce abone taksitlerinin
ödenmesini kolaylaştırmak üzere
konulmuş olan ve her yıl neşredi
lecek nüshaları ikiye bölen “I in
ci altı aylık,, ,“2 nci altı aylık„
tâbirleri bugün devamlı tereddüt
lere ve yanlışlıklara sebebolmaktadır. Bu bakımdan İlk Öğretim
gazetesine
abone
kaydetmekle
ödevli olan makamların yazıların
da bu tâbirleri kullanmamaları ye
rinde olur. Bunların yerine, halen
neşredilmekte olan yedinci cilt
için ( her cildin fiyatı 1 liradır )
“ 121 - 140 inci sayılar,, mütaakıp
ciltler için «141 - 16C inci sayılar»,
“161 - 180 inci sayılar,, , “181 - 200
üncü sayılar,, tâbirlerinin kullanıl
ması lâzımdır.
4 — Adres değişikliklerinden
Neşriyat Müdürlüğü vaktiyle ha
berdar edilmediği için eski adres
lere gönderilen gazeteler ya pos
ta idaresince iade olunuyor veya
gittikleri yerlerde kayboluyor. Bu
na mâni olmak için aboneler ad
reslerini değiştirdikçe Neşriyat Mü
dürlüğünü haberdar etmelidirler.

VF T A M Î M Î F R f F D ÎG ER YAZILAR T A R A H M Î7D A N O K L N M U S T î
'

12

1

^

Dördüncü yıl ikinci altı aylık
abone tutarları 135 sayılı İlk Öğ
retim gazetesi ele değdikten son
ra toplanmalı ve listelerle beraber
o zaman Neşriyat Müdürlüğüne
yollanmalıdır. Bu husus zamanında
gerek Tebliğler Dergisi ve gerek
İlk Öğretim gazetesfyle ayrıca ilân
edilecektir. Bu hususa büyük bir
itina gösterilmelidir,

■*.

DÜZELTME.

2Î

1 M A R T 1943'

33

45

31

'

46

13

24

3.5

14

25

36

47

15

26

37

18

•

38

19

39

50

40

51

5

16

i

17

2«

7

18

29

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

11

22

/

,

27

"

,

------------------î---------------------—
43
32
•
33

İ4

,

.

54
55
\KKARA -

IfAAZÎ? HATBAAI^

MAARİF

VEKİLLİĞİ

]yfÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR,
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALD4ACAK MAKBUZ MAA- RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DE
CİLT: 5

8 M ART 1943
DOLAPLARIN NE SURETLE KULLAN I
LACAĞI HAKKINDA

TAMİMLER:

B ir n u m a ra lt d o la p :

t a l im v e t h r b iy e

DAİRESİ
2/351/3

991

3/111/1943

ÖZET :
İkinci kanaat notu
devresinin sona er
mesi dolayısile ve
rilecek
dinlenme
tatili h.

İkinci kanaat notunun sona ermesi dolayısiyle:
1 . — a) Orta okullarla liselerde,
b) Yüksek derecelileri hariç olmak üzere
meslekî ve teknik öğretim okullannda
20 mart cumartesi sabahından 25 mart perşembe s^ahına kadar;
2, — İlk öğretmen okullannda da 1 nisan per
şembe sabahından 6 nisan sah sabahına kadar
beşer günlük dinlenme tatili yapılması uygun görül
müştür.
*
Maarif Vekili
K.

Y.

MESLEKİ
VE
TEKNİK
ÖĞRETİM MÜSTEŞARLIĞI

Şayi I 17697

992

H a sa n -Â li

Y ücel

1 3 / X I / 1 9 4 2

ÖZET :
Okullardaki dolap
ların kullanılma tar
zı h.

L — Meslekî ve teknik öğretim okullarında
müdür muavinleri, kâtip, hesap memurlan, ambar ve
debboy memurları tarafından tutulmakta olan defter
^e evrakın bütıin meslekî ve teknik öğretim okullann
da aym şekilde muhafaza edilmeleri maksadiyle lü
zumlu olan dolaplann şekilleri Vekilliğimizce tesbit
edilmiştir.
2Bu dolapların ne suretle kullanılacakları
aşağıdaki ızahnamelerde açıkça gösterilmiştir.
Bu dolaplar Vekillikçe erkek sanat okullarında
yapnnlarak gönderilmektedir.
Gönderilen dolaplar izahnamedekı esaslara göre
kullanılacaktır.
'
3. — Vekillik müfettişleri ile maarif müdürleri
teftişlerinde bu ciheti de tetkik edeceklerdir.
Gereğine göre hareket olunmasını rica ederim.
Maarif Vekili n.

N.

B.

R.

U zel

Kâtip ve hesap memurlarına ait olan bu dolap
ta okulun en az iki senelik muhaberatı ile hesap memurlarmm tutmak mecburiyetinde bulundrıklan def
ter ve cetveller muhafaza edilecektir. Üçüncü yıl ba
şında üç sene evvele ait bütün defterler ve evrak okulım arşivine nakledilecektir. Bunu bir misal ile izah
edehm:
.
Bu dolap 1940, 1941 malî yılları için kullanıl
mış olsa: 1942 malî yıhna ait evrak ve defterleri ko
yabilmek için 1940 malî yılma ait bütün evrak ve def
terleri okulun arşivine nakletmek lâzımdır. Bu suretle
bu dolapta her uzaman bir geçmiş sene ile bir de için
de bulunduğumuz malî yıla ait evrak ve defterler bu
lunabilecektir.
Dolabın muhtelif
caktır ;

gözleri şu suretle kullanıla

BİR NUMARALI GÖ Z: 1941 malî yılına ait
muhaberat dosyasını koymaya mahsustur. (Gelen ve
giden evrakın hepsi bu gözde bulımacaktır.)
İK İ NUAİARALI GÖ Z: İçinde bulunduğumuz
malî yıla yani 1942 ye ait muhaberat dosyaları içindir,
ÜÇ VE DÖRT NUMARALI ÇEKMECELER:
Kâtip ve hesap memurlarının daima elleri altında bulılndurmaları gerekh evrak ve makbuzlann kullanılmanuş olanlarını muhafazaya mahsustur.
Meselâ:
(ita emirlerine ait iç ve dış kâğıtları, harcırah beyan
nameleri, ücret ve maaş bordroları, tabelâlar, makbuz
lar, avans mahsup kâğıtları, avans ilmühaberleri gibi.)
BEŞ NUMARALI GÖZDE: 1941 ve 1942 se
nelerinin zimmet defterleri bulundurulacaktır.

SA Y I: 214
ALTI NUxMARALI GÖ Z: 1941 ve 1942 yıllan
avans (sarfiyatı muvakkate) defterlerine mahsustur.
YEDİ NUMARALI GÖZDE: 1941 ve 1942 yıllarmm karar defterleri bulunacaktır.
SEKİZ NUAİARALI GÖ Z: İçinde bulunduğu
muz 1942 malî yılma ait maaş ve ücret bordrolarım
muhafaza eden klâsörlere mahsustur,
DOKUZ NUAIARAJLI GÖ Z: Bir evvelki malî
yıla ait maaş ve ücret bordrolarını muhafaza eden
klâsöre mahsusustur.
ON NUAİ ARALI GÖ Z: Kâtip ve hesap memur
ları aynı zamanda ayniyat muhasibi bulunduklarından
okulun demirbaş defterleri ve bıma ' mütaallik dosya
lar muhafaza edilecektir. Bımlar geçmiş yıllara ait ol
sa bile okulun arşivine nakledilmiyecek, daima bu
gözde bulundurulacakür.
‘
ON BİR NUMARALI GÖZDE: Hesap memurla
rının kontrol mahiyetinde tutmak mecburiyetinde bulımdukları ayniyat defterlerinin 1941 ve 1942 malî
yılma ait olanları bulımacakur. (Debboy, ambar ve
yevmiye defterleri gibi.)
ON İK İ NUAİARALI GÖZDE: 1941, 1942 yıl
larının gelen ve giden evrakı kayda malı sus defterleri
muhafaza edilecektir.
ON ÜÇÜNCÜ GÖZDE: 1941, 1942 yıllarınücret tahakkuk defterleri muhafaza edilecektir.
ON DÖRT NUMARALI GÖZDE; 1941, 1942 se
nelerine ait tahsisat defterleri muhafaza_edilecektir.
ON BEŞ NUAİARALI GÖZDE: Öğretmen ve
memurlar ile hademelere mahsus sicil defterleri tama
men doluncaya kadar alıkonulacaktır.
ON A LTI NUAİARALI GÖZDE: 1941 ve 1942
yıllanna ait maaş tevzi defterleri bultmdurulacaktır.
î k i n u m a ra lt d o la p :

S a y fa :
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Ambar ve debboy memurlanna ait olan bu do
lapta debboy ve ambar memurlarınm tutmak mecbu
riyetinde bulundukları defterlerle evrakın en az iki se
neliği bulundurulacaktır, üçüncü yıl başında (yer bu
lunmadığı takdirde) üç sene evveline ait evrak ve def
terler okulun arşivine nakil ve orada muhafaza edile
cektir.
Şimdi bu dolabı 1940 ve 1941 yıllarında kullan
mış olduğumuza göre bir misalle izah edelim:
1942 malî >ılı başında bu yıla ait olanları koyacak
yer bulunmadığı için 1940 senesine ait olanları okulun
arşivine nakletmek icabeder.
Bu suretle dolapta her zaman bir geçmiş yıl ile,
bir de içinde bulunduğumuz malî yıla ait evrak ve def
terler bulunmuş olur. Dolaptaki gözleri ne suretle kulla
nacağımızı bu dolabı 1941, 1942 yıllarından itibaren
kullanmaya başladığımıza göze izah edelim:
BİR KUM ARAU GÖ Z: 1941 malî yılında deb
boy ve ambardan çıkan malzeme ve eşyaya ait evrakı
raüsbiteye mahsustur. Bunlar klâsörler içinde muhafa
za edilecektir. Tabelâlar, çıkarma puslalan, lüzum
müzekkereleri, dip koçanları ve saire gibi.
İK İ NÛM ARAU GÖ Z: 1941 malî yıhnda am
bara giren malzeme ve eşyaya mütaallik evrakı müsbiteye mahsustur. Muvakkat tesellüm makbuzları, ayniyat
tesellüm makbuzları, muayene raporları, ihbarnameler
vesaire gibi.
ÜÇ VE DÖRT NUMARAU GÖZLER: Bir ve
iki numaralı gözler gibi, fakat 1942 malî yılı için kul
lanılacaktır.
BE^ VE ALTI NUMARAU GÖZLER: Debboy
ve ambar memurlarının daima elleri altında bulunması
gereldi tesellüm makbuzları, defterler, koçanlar ve ev
rakın fazlasımn muhafazasına aittir.
YEDİ NUMARAU GÖ Z: 1941 ve 1942 se
nelerine ait ambar defterlerine mahsustur.
SEKİZ NUMARALI GÖ Z: 1941 ve 1942 se
nelerine ait debboy defterlerine mahsustur.
DOKUZ NUM ARAU G Ö Z: 1941, 1942 sene
lerine ait eşya dağıtma defterlerine mahsustur.
ON NUM ARAU G Ö Z: 1941,
1942 senele
rine ait ret raporları, erzak sipariş kâğıtları, musan
nifleri içindir.
ON BİR NUMARAU GÖZDE: Boş ve kullamlmamış olan tabelâ koçanları duracaktır.
Ü ç n u m a ra h
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Bu dolap müdür muavinlerine mahsustur. Bu
dolapta okulda mevcut bütün talebe ile, okulu muh
telif tarihlerde muhtelif sebeplerle terk etmiş olan ta
lebelerin dosyalan muhafaza edilecektir.

zunların okul numarasını, ad ve soyadlarını bildiren bir
liste yapıştırılacaktır. Bu suretle icabında paket içinde
kimlerin dosşalarının bulunduğu, paketi açmadan öğ
renmek mümkün olabilecektir.

BİRDEN DOKUZ NUM AR.İYA KADAR
O LLN GÖZLER: Okula devam etmekte olan talebe
lerin dosyalarına mahsustur. Her göze 75— 100 dosya
koymak mümkündür. Bu suretle dokuz gözde 6^5—
900 talebenin dosyası bulunabilecektir. Mevcudu 900 e
kadar olan mektepler için böyle bir dolap kâfidir. Dos
yalar gözlere numara sırasiyle konulacak ve göze ka
çıncı numaraya kadar dosya konuldu ise o gözün
üst tahtasımn önüne yapıştırılacak bir etiketin üzeri
ne rakamla yazılacaktır,

ON ALTI NUMARALI BÜYÜK GÖZDE: Mua
vinde bulunması icabeden evrak ve defterlerin fazlalan
duracaktır.
D ö rt

m ıtn a ra lı d o l a p :

MİSAL: Bir okulda 600 talebe var; talebenin
numaralan ise 1 den 1200 e kadar devam ediyor. Şim
di bir numarah göze en küçük numaradan başlamak
suretiyle 75 talebenin dosyasını koysak ve 75 inci ta
lebenin numarası da 125 olsa bu takdirde 1 numaralı
gözün üst tahtasımn önüne yapıştırılacak etiketin üze
rine 1— 125 yazılacaknr. Diğer gözler de bu esasa göre
terdbedilecektir.
ONDAN ON BEŞE KADAR OLAN GÖZLER:
Muhtelif tarihlerde muhtelif sebeplerle okulu terk
edenlere mahsustur. Buraya konulacak zarflar sene se
ne fakat senesi içinde numara sırasına konulmuş ola
rak vaz’edilecektir. Meselâ 194i ile 1942 ders senesi
içinde muhtelif sebeplerle 25 talebe okulu terk etmiş
olsa, bunların dosyalan en sonda bulunacaktır.
Bu
şekilde tertip yüzünden okuldan ayrılan her hangi bir
talebenin dosyasım hemen bulabilmek için yalmz nu
marasını değil ayrıldığı ders senesini de bilmek icabe
der. Bu belki biraz müşküldür. Fakat, bu gözler zarf
alamıyacak bir hale geldiği zaman baş gösterecek müş%
külâtı karşılamak için bu şekilde tertibetmek elzemdir.
Zira bu tertip sayesinde gözler tamamen dolduğu za
man en eski senelere ait olanlan derhal okul arşivine
kaldırabilmek imkânı mevcuttur.
MİSAL: Bir okulda senede muhıehf sebeplerle
ayrılanlarm miktarı vasati olarak 30 kişi olsa böyle
bir okulda bu gözler ancak 20 senede tamamen dolacaknr ki bu suretle 20 sene ev"vel okuldan ayrılan bir ta
lebenin dosyası muavinin eli alanda bulunuyor demek
tir. 20 seneden daha evvel okuldan ayrılmış olanların
dosyalarını ise okulun arşivine nakletmekte hiçbir mah
zur yoktur.
ivILSLLA: On senelik mazisi olan bir okuldan
şimdiye kadar muhtelif sebeplerle çıkanların miktan
200 kişi olsa ve şimdi biz bu talebelerin dosyalarını
bu gözlere yerleştirmek istesek, evvelâ dosyaları sene
sene ayıracağız, sonra her seneye ait olanları numara
sırasına koyacağız ve en eski seneye ait olanı evvelâ,
diğerlerini de onu takiben yerleştirecek ve bundan son
ra da bu şekilde devam edeceğiz. Zarfların hangileri
nin hangi senelere ait olduklarını ilk bakışta bilmek
için de aynı seneye ait zarfların en küçük numarasım
taşıyan zarfın kenarma sıradan dışarı çıkacak ve yek
ten görülebilecek şekilde bir mukavva raptederek üze
rine senesini yazacağız. Okuldan mezun olanların dos
ya zarfları bu gözlere konulmıyacak kendilerine veril
mesi icabeden evrak imza mukabihnde teslim edildik
ten sonra dosyaları derhal arşive nakledilecektir.
MESELA: Geçen ders yılı 40 talebe mezun ol
muştu, bunların dosyaları büyük bir paket halinde
bağlanacak ve paketin üzerine de (1941— 1942 ders yılı
mezunlarının dosyaları) ibaresi büyük harflerle yazıla
caktır. Bu paketin üzerine ayrıca daktilo yazılmış, me

Bu dolap muavinde bulunması icabeden defter
ve evrakın hepsini bir arada muhafaza etmek maksadiyle hazırlanmıştır.
Üzerinde seneler yazılı gözler;
not cervellerinı. sınıf geçme defterlerini, diploma def
terlerini, hazırlanmış diplomaları muhafazaya mahsus
tur.
Her gözde üzerine yazılı seneye ait yukarda yaz
dığımız evrak bulunacaktır. Bu dolapta bu gözlerden
on tane vardır. Binaenaleyh her nevi imtihan işlerine
ait on senelik muamele daima muavinin eli altında bu
lunacak demektir. On birinci sene için yer, bunlardan
en eski yıla ait olanı okul arşivine kaldırmakla te
min edilecektir. Bu ftzler müteharriktir ve biribirinin
yerine geçirilebilir. Bu itibarla her gözü bir ev'velkine
almak suretiyle onuncu gözü içinde bulunduğumuz
ders yılı için boşaltmak ve birinci gözdekileri de arşi
ve nakletmek mümkündür. Gözlerin üzerine resimde
görüldüğü gibi seneleri gösterir birer kart konulacak
tır.
Bu dolapta muhtelif gözler şu suretle kullanıla
caktır :
BİR NUMARAU GÖZDE: Künye defterleri bulu
nacaktır. Bunlar tamamen dolduktan ve mevcut talebe
ile hiç ilgisi kalmadıktan sonra arşive kaldınlacaknr.
İK İ NUMARAU G Ö Z : Veh defterlerine mah
sustur, Bu defterler mevcut talebe ile alâkası kesildik
ten sonra arşive kaldırılacaktır.
ÜÇ NUM ARAU GÖ Z: Tasdikname tevzi def
teri ilk öğretmen ve talebenin aylık devam defterlerine
mahsustur. (Tasdikname defteri tamamen doluncaya
kadar kullanılacaktır.)
DÖRT NUAİARU GÖZ
defterine mahsustur,

Askerî

ehliyatname
,
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BE$ NUMARALI ÇEKMECEDE: Ceza fişi,
kayıt beyannameleri ve tasdikname koçanları buluna
caktır.
ALTI NUMARALI ÇEKMECEDE: Öğretmen
•ve talebe muayene raporları, aylık devam cetvelleri,
mevcut puslaları ve izin kâğıtları bulunacaknr.
YEDİ NUMARAU ÇEKMECEDE: Boş diplo
malar, boş sınıf geçme defterleri, öğetmen not defter
leri bulunacaknr.
SEKİZ NUMARALI ÇEKMECEDE: Okula de
vam etmekte olan talebenin içinde bulunduğumuz ders
yılma ait not karneleri bulunacaktır.
DOKUZ NUMARALI
ÇEKMECEDE: Disip
lin kuruluna ait bütün evrak muhafaza edilecektir.
/
ON NUM ARAU ÇEKMECEDE: Öğretmenler
kuruluna ait bütün evrak saklanacaktır.
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bulunacaktır. Okulun arşivini teşkil edecek olan
bu odanın kâgir fakat rutubetten âri demir ka
pılı olması şayanı arzudur. Bunun içersinde sa
bit raflar bulunacak ve bunlar da bölmelere aynlacaktır. Her bölme bir nevi defter veya evrak
için kullanılacaktır. Bu rafların üzerlerine ya
pıştırılacak büyük etiketler raflardaki evrakın
nevileriyle yıllarım gösterecektir. Bu odalara si
gara veya ateş ile girmek kati yyen memnudur.
T. C.
MALİYE VEKÂLETİ
Kırtasiye Müdürlüğü
Sayı: 2033-4/1450

temin maksadiyle bütçesine gereken tahsisatın konul
duğu ve müracaatlarında alacaklarmm tediye edileceği
adı geçen Vahlik Maarif Müdürlüğünün 28/1/1943
tarih ve 256 sayılı yazısından anlaşılmışnr.
Keyfiyet

menlere tebliğ olunur.
1932 YILINDAN BOLU
KEN

2
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BEDELİ

ALACAKLARI

VALİLİĞİNDEN

ALACAKLILARIN
PARA

İSİMLERİ VE

MİKTARINI

Kırtasiye satış nis
petinin artırıldığı
na dair.

27/XI/1942 tarihli ve 8990/2033-22 sayılı ya

Lira Kr.
44

İsmail Hakkı Davran, Bolu Yazıca Köyü es
ki öğretmeni olup vefat etmiştir. Annesi ha

-

Daire ve müesseselerin

GÖSTERİR

Öğretmenin Bolu Valiliğindeki eski vazifesi

yatta diğer oğlu Adıyaman

DOLAPLAR HAKKLNDA NOTLAR

MES

LİSTE

ÖZET i

zıya ektir:

listede isimleri yazılı bulunan öğret

senelik ve muntazam

kazası Ziraat

Bankası memurudur.

tahsisatı veya müşterek fasıllardan alınan nakit hava
,1. — Bu dolaplar bir okul içindir. Bir bina içinde
bir müdür idaresinde bir veya birkaç okul var
sa, her biri için bu dolaplardan birer takım yap
tırmak lâzımdır,

-

MESELÂ: İsmetpaşa Kız Enstitüsünde, Ismetpaşa Kız Enstitüsü, mülhak olarak Meslek Öğ
retmen Okulu gibi iki okul mevcuttur. Şu hal
de bu okulda bu dolaplardan her okul için ayn
ayrı birer takım yaptırmak lâzımdır.

2. — Bu dolaplar behemehal muharada yazıldığı veç
hile kullamlacaktır. (Mütedavil
sermayeye ait
hiçbir defter ve evrak bu dolaplara konulmıyacaktır.)
3. — Muavin, kâtip hesap memuru, ambar ve debboy
memuru odaları bu dolapları ve bir yazı masası
ile en az birkaç sandalyayı istiabedebilecek bü
yüklükte olmalıdır.

leleri mukabilinde yapılmakta olan kırtasiye saaşiarı,

5. — Bu dolaplar iş zamanlarmdan gayrı vakitlerde
daima kilitli bulunacaktır. Anahtarları ,çift ola
cak, biri alâkadar memurda diğeri de okul müdü
rünün yamnda kalacaktır. Alâkadar memur mazaretine binaen vazifesine gelmediği gün okul
müdüründeki anahtarla dolap açılacak ve mua
mele intizamım kaybetmiyecek ve o memura ait
işler ve defterler diğer alâkadar memurlar tara
fından günü gününe işlenecektir.
6. — Evrakı muhafaza etmek üzere Maliye Vekâleti
kırtasiye depolarında bulunan ve her okul için
tedariki mümkün olan ve arka tarafında (Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti) ibaresini taşıyan
makineli klâsörler kullamlacaktır.

baren yeniden % 20 artırılarak % 80 nispetine iblâğ
edilmiş olacaktır.
,

15

Kınasiye depolatma gönderilecek taâepnamele-

18

Rahnu, BoKı .Berk Köyü Öğretmeni iken ve
fat etmiştir, ailesi meçhul.

10

Alı Nazmi, Bolu Yazıca Okulu ÖğretmenEğinden ayrılmıştır.

rin bu esas dâhilinde hazırlanması lüzumımun alâka
lılara tebliğini rica ederim.
Maliye Vekili y.
17

İm z a

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/20İ7

40

Âmil, Düzce Azmi Millî Okulu Öğretmenli
ğinden ayrılarak orta okula geçmiştir.

13

Hüseyin Selçuk, Düzce Gümüşova
Öğretmenliğinden ayrılmıştır.

60

Mehpare, Akçakoca Merkez Okulu Öğretmen
liğinde vefat etmiştir. Ailesi dairemizce meç
huldür.

sayısında çıkan

20

Saim, Akçakoca Merkez Okulu Öğretmenli
ğinden İstanbul Vilâyetine nakledilmiştir.

Kırtasiye satış nispetinin % 60 tan % 80 e çı

60

Rifat, Akçakoca Merkez Okul Öğretmenli
ğinden ona okullara nakledilmiştir.

60

M. Ali, Gerede Kadılar Öğretmeni vefat et
miş, ailesi meçhuldür.

15

Yakup Kadri, Bolunun Karacadağ
Öğretmeni, meslekten ayrılrmşar.

15

M. Vehbi, Düzce Cemaller Köyü Öğretmeni,

3 /III/1 9 4 3

ÓZETi
Kırtasiye satış nis
petinin artınldığı
h.

993

Dergisinin 202 nci

950 sıra sayılı tamime ektir:

karıldığı hakkında Maliye Vekâletinden alınan 22/11/
1943 tarihli ve 2033-4/1450 sayılı tamimin bir

ör

neği yukarıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.

Okulu

Okulu

Maarif Vekili
A.

Ö.

H asan

- Â li

Y ücel

meslekten ayrıhnıştır.
14

64

33

84

Emine Hikmet, Göynük Kazasının Küciler
Öğretmeni, meslekten aynimıştır.

Beden Terbiyesi ve İzcilik Dairesi Müdürü Vil
dan Âşir Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 90 lira

Rukiye, Gerede Salur Köyü Öğretmeni, mes
lekten ayrılmıştır.

TÂYÎNLERi
60

maaşlı Umum Müdür Muavinliğine tâyin edilmiştir.

M. Nasuhi, Göynük İbrahimözü Öğretmeni
vefat etmiştir. Ailesi meçhuldür.

60
7. — Muamelesi az olan okullarda kâtip ve hesap
memurlan bazı defterleri mütaakıp seneler için
de kullanabilirler.

Nihat Salkur, Düzce Azmi Millî Okulundan
İstanbul Vilâyeti emrine verilmiştir.
V
Seher, Bolu Feyzi Cumhuriyet Okulundan
İstanbul Vilâyeti emrine verilmiştir.

stokların durumuna göre 1 mart 1943 tarihinden iti

Tebliğler
4 . — Dolaplardaki taksimat Vekilhğin Maarif Mat
baasında tabettirmekte olduğu defter ve evrak
ebadına göre hazırlanmış
olduğundan ayrıca
evrak ve defter tabettiren okullar mevcut nümünelerin ebadına sadık kalmahdırlar.

44

Kemal, Düzce 4. Bölge Müfettişi Maarif Ve
killiği Kütüphane Afemurlarmdan.

İLÂNLAR;

8 . — Gözlerde bulundurulacak klâsörlerin, defterle
rin üzerlerine hangi malî yıla ait olduklanm
gösterir etiket kullanmak ve «redis» ucu ile ve
güzel bir yazı ile yazmak lâzımdır.

Bolu Valiliğinden 1932 yılında mesken
bedeli alacağı bulunan ilk okul
öğretmenlerine

9. — Okulda bir de daha eski yıllara ait evrakı müsbite ile defterleri muhafaza için mahfuz bir oda

1932 yılında. Bolu Valihğinden alacağı olan
ilk okul öğretmenlerinin bu alacaklarmın tediyesini

İzmir Maarif Müdürlüğünden:
Vahliğimizde 1932 ve 1939 yıllan mesken be
dellerinden alacakh bulunan öğretmenlerin istihkak
larından 1932 yıh bakij'esi için 377 kuruş, 1939 yıh
alacağı için de 830 kuruş bu yıl bütçesinin düyun fas
lından ödenecektir. ,
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Sayfa:i42
Valiliğimizden ayrılmış olanlar son aynidıklan
yerin maarif memuruna

İLK ÖĞRETİM GA ZETESİ ABON ELERİNE

mutemet -istidası göndermek

suretiyle müracaat etmelidirler.
İzmir merkez kazasından alacaklı olanlar umumi
mutemet olarak seçilen Merkez Gezici Başöğretmeni
Şahap Görk’ü dilekçe ile mutemet tâyin edebilirler.
1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, ve 1940
yıllan teçhizat bedelinden alacaklı olanlar vekâletna
me ile vekil tâyin etmek suretiyle son aynidıklan ye
rin maarif memuruna müracaat edebilirler. Teçhizat
bedelleri bakiyesinin ancak % 30 nispetinde olanı bu
yıl bütçesinden ödenecektir.

BU SAYID A:

_

adlı tercümeler ve bunlardan bşka:
«Coriolanus» tercümesi (Berit ÇER
ÇİN) — «UAssommoir»
tercümesi üzerine
bir tenkide cevap (Hamdi VAROĞLU) — Ya
bancı dillerdeki derergiler — Tercümeye dair
notlar
adlı tetkik ve tenkid yazılan vardır.

•

•«

1 — ilk Öğretim gazetesinin
121 inci sayı ile başlıyan ve 140
inci sayıda bitecek olan yedinci
cildi 4 üncü yıl birinci taksit abo
nelere mahsus nüshalardır.
2 — Bu cilt 140 inci sayı ile
nihayet bulacağı için Maarif Mü
dür ve Maarif Memurluklarının şim
diden abone parası toplıyarak ve
liste göndererek 4 üncü yıl ikinci
altı aylığa, yani 141 -160 inci sayı
lara, abone kaydettirmeye teşebbüs
lerinin henüz zamanı gelmemiştir.

«TERCÜME» DERGİSİNİN 16 NCI
SAYISI ÇIKMIŞTIR

Julius Ceasar’m Ölümü . SUETONIUS
Doktor F au stu s................ MARLOWE
İnsanlık Tarihinin Felsefe
si Üzerine Düşünceler . . HERDER
Küçük Mensur Şiirler. . . BAUDELAIRE
Felsefe Sözlülügün’den . . VOLTAÎRE
Edebiyatçılar Arasında . . KELLER
Bilinmiyen Şaheser . . . . BALZAC

Ük Öğretim gazetesi abonele
riyle Neşriyat Müdürlüğü arasın
da sürekli mektuplaşmalara sebebolan aşağıdaki noktalara sayın
abonelerimizin dikkat etmelerini
rica ederiz:

Dördüncü yıl ikinci altı aylık
abone tutarları 135 sayılı İlk Öğ
retim gazetesi ele değdikten son
ra toplanmalı ve listelerle beraber
o zaman Neşriyat Müdürlüğüne
yollanmalıdır. Bu husus zamanında
gerek Tebliğler Dergisi ve gerek
İlk Öğretim gazetesiyle ayrıca ilân
edilecektir. Bu hususa büyük bir
itina gösterilmelidir.
3 — Kâğıt darlığı sebebiyle İlk
Öğretim gazetesinin neşir vakitle

ri bir haftadan onbeş güne çıka
rıldığı ve büyük yaz tatili sırasın
da da neşriyata devam olunduğu^
için evvelce abone taksitlerinin
ödenmesini kolaylaştırmak üzere
konulmuş olan ve her yıl neşredi
lecek nüshaları ikiye bölen “I in
ci altı aylık,, ,“2 nci altı aylık„
tâbirleri bugün devamlı tereddüt
lere ve yanlışlıklara sebebolmaktadır. Bu bakımdan İlk Öğretim
gazetesine
abone
kaydetmekle
ödevli olan makamların yazıların
da bu tâbirleri kullanmamaları ye
rinde olur. Bunların yerine, halen
neşredilmekte olan yedinci cilt
için ( her cildin fiyatı 1 liradır ).
“121 - 140 inci sayılar,, mütaakıp
ciltler için «141 - 160 inci sayılar»,
“161 - 180 inci sayılar,, , “181 - 200
üncü sayılar,, tâbirlerinin kullanıl
ması lâzımdır.
4 — Adres değişikliklerinden
Neşriyat Müdürlüğü vaktiyle ha
berdar edilmediği için eski adres
lere gönderilen gazeteler ya pos
ta idaresince iade olunuyor veya
gittikleri yerlerde kayboluyor. Bu
na mâni olmak için aboneler ad
reslerini değiştirdikçe Neşriyat Mü
dürlüğünü haberdar etmelidirler.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

MA.\RİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

pa za rtesi

HAFTA
CiKARI

İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

l ir

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK .\BONESl 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALf
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RÎF \nEKİLLİĞÎ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
15 iMART 1943

CİLT; 5

KARARLAR
T a lim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar » y ıs ı : 42
Karar tarih i; 11/111/1943

ÖZET :
Ankara Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fa
kültesi İlmî Yar
dımcılar Talimat
namesi h.

.Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi İlmî
Yardımcılar Talimamamesi’nin, bağlı surete göre ka
bulü hususunun Vekillik Makamına arzı kararlaştı.
ANKARA D İL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜL
TESİ İLMİ
YARDIM CILAR TALİM ATNAM ESİ

Bu sergide teşhir edilecek resimlerin vasıfları
bir sureti aşağıya çıkarılmış olan muhtırada_ gösteril
miştir.
'
Resimlerin sol köşesinde 2,5X 5 ebadında bir
kâğıda okulun adı, resmi yapan talebenin smıfı, yaşı,
ad ve soyadı ince ve güzel bir yazı ile yazılacaktır.
Resimler sağlam bir şekilde ambalâj lanmış ola
rak ve 15 mayıs 1943 tarihinde Ankara’da bulunacak
şekilde «Ankara Kız Meslek Öğretmen Okulu» adre
sine resmî taahhütlü olarak bir veya birkaç paket için
de gönderilecektir.
Sergi için resim gönderemiyecek olan yukarda ya.
zıh okullar mucip sebepleriyle birlikte en çok man
sonuna kadar keyfiyeti Vekilliğe bildireceklerdir.
Gereğinin tekitlere yer bırakmadan buna göre
yapılmasını rica ederim.
'

N.
1. — fakülte
esas taümamamesinin 58 inci
maddesine göre profesörler tarafından İlmî yardımcı
lığa tâyini teklif edilecek namzetlerde;
a) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesinden
en az «İyi» dereceh bir diploma almış olmak, ay
rıca da lisans vazifesini «Pek iyi» yapmış ve esas
dersi ile yardımcı dilden en az «İyi» not kazan
mış bulunmak;
b) Esas dersinin ensutüsüne mensup profesör ve do
çentler tarafından yetiştirilmeye ehliyetli görüldü
ğü hakkında bir karar verilmiş olmak
şartlan aranır.
2 . — Bir profesör ilmi yardımcılık için birden
fazla namzet bulduğu takdirde bu namzetler fakülte
meclisince müsabaka imtihanına tâbi tutulur.
3. — Dekanlıkça Vekilliğe ilmi yardımcı inha
edilirken fakülte meclisine danışılır.
4. — İlmî yardımcılar dekanlığın göstereceği bi
lim ve idare işlerini görmekle mükelleftirler.
5. — Fakültede bulunacak İlmî yardımcıların
sayısı ve bunların enstitülere dağılma şekli her öğre
tim yılı başında Vekillikçe bütçe imkânlanna göre tesbıt edilir.

Muvafıktır

1 1 , 111/ 1 ^ 4 5
"

.

Maarif Vekili

Haşan-Âlî Yücel

TAMİMLER:
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM
M CDCRLCĞO
Styi : 3557

1 2/ 111' 19 45
ÖZET :

Talebe tararından
yapılan resimlerin
Ankara’da açılacak
sergide teşhiri h.
Kız enstitüleriyle A ve B şubeleri veya C re
sim şubesi bulunan -akşam kız sanat okullarının re
sim öğretiminde talebe tarafından yapılan resimlerin
Ankara'da bu maksatla açılacak bir sergide teşhiri Ve
kil Eğimi zce kararlaştırılmıştır.

994

SAYI; 215

B.

Makni Vekili
H a san-Â li

m esleki

Yücel

RESİM

1 — Canİi modelden krokiler (yarım ve dörne
bir kâğıt üzerine bütün vücut ve yalmz baş)
2 — Mahallî ve millî elbise ve baş tuvaletlerinin
(başlık) boyalı olarak tabiattan çalışılması, bunlana
bugünün giyimine uygun bir hale getirilmiş şekilleri
nin başka bir kâğıda sulu boya ile yapılması, bu modemize edilmiş resmin kâğıdmm bir tarafına daha kü
çük olarak hangi loyafenen almınışsa o kıyafetin kurşım kalemle krokisi yaptırılması, bunlar bir resim kâ
ğıdının dörtte biri üzerinde çalışarılacaktır.
3 — Modelden kopye edilmiş vücut çizgisi (si
luet) üzerine giydirilmiş elbise, çamaşır, manto, tay
yör, gece elbisesi ve sairem'n m<xiel tarzında resimleri.
Yine modelden kopye edilmiş baş çizgisi üzerine muh
telif zamanlarda giyilecek şapkalar. Bu resimler model
tarzında yapılacak ve tald>enin kendi buluşları olacak
tır; dörtte bir kâğıt üzerine çalışılacakar.
4 — İlân resimleri: Mevzular, her memleketin
tanınmış mahsullerinden seçilmelidir. Memleketimizin
sanayi ve Yliğer şubelerdeki ilerleyişijde çalışılmasmı
gösterir şekiller yapılacağı gibi giyim ve fantazi eşya
lar da konu olarak alınabilir.
İlân resimleri yarım veş-a dörtte bir resim kâğı
dı üzerine çalıştırılacaktrr. Bunlar her hangi bir boya
veya kara kalemle hazırlanabilir.
5 — Tabiattan çalışılmış boyah veya karakalem
resimler. (Manzara, me>"va, çiçek ve eşya resimleri
gibi).

tezyinatın yamnda aym kâğıtta gösterilecektir. Tezyi- •
nat tam büyüklükte ve kroki, diğer krokiler boyunda
oiacakur. Tezyinatın büyüklüğüne göre yarım \ev.i
dörtte bir kâğıt üzerine çalışılacaktır.
2 — Beyaz iş, aplikasyon ve saire gibi nakış
işleri için boyalı veya çini mürekkebiyle çalışılmış mo
deller, bu tezyinatın hazırlanış şekli sıra ile gösterilecekrir. Meselâ; Tabiî bir yapraktan vey-a çiçekten
alınmışsa yaprağın boyalı resmî bu yapraktan aranmış
muhtelif motifler ve motiflerin her hangi bir eşya için
teriibedilen son şekli. (Tezyinatın tatbik edildiği eş
ya büyüklüğüne göre kâğıdın yarım veya dörtte birine
yapılacaktır).
3 — Kumaş
duvar kâğıdı tezyinatı; Bımların
da başlangıç ve hazırlanış safhaları gösterilerek; son
tam şekli sulu boya, kalem boyası veya çini mürekke
biyle yapılacaktır. Kâğıt, tezyinatın büyüklüğüne göre,
yarım veya dörtte bir nispetinde olacaktır.
4 ■
— Tezyinat vey^a kroki gibi talebenin serbest
çe kendi isteklerine göre hazırladığı resimler, kâğıdın
dörire biri üzerine çalışılacaktır. (İnce veya renkli kâ
ğıtlar üzerine yapılmış küçük boyda resimler dörtte bir
kâğıt üzerine bir vey’a birkaçı yapıştırılmak suretiyle
de hazırlanabilir.)

NEŞRİYAT

MÜDÜRLÜĞÜ
S a y ı: 83/2261

995

10/111/1943
Ö ZET:
«Gökyüzü
sı» h.

Harta

İstanbul Ümversıtesı Astronomi Enstitüsü İlmî
Yardımcısı Dr. Gleissberg tarafından hazırlanan ve
Üniversite Kitabevince 75 kuruş fiyatla satışa çıkarılan
«Gökyüzü Hartası» nın lise, öğretmen okulu ve köy
enstitüleri talebeleri için faydalı olduğu anlaşılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif \ ekili
A . Ö.
H a ş a n -Â li Y ü c e l

n e şr iy a t

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 83/224 9

996

1 0 /1 1 1 /1 9 4 i
Ö ZET:

«Birinci sınıf öğ
retmeninin kitabı»
ve «İkinci sınıf öğ
retmeninin kitabı»
adlı eserler h.

Öğretmen Sesi Dergısi’nm sahibi Salım Siret
Kemes tarafından esaslı değişiklikler yapılarak yeni
1
— Mahallî ve millî kıyafetlerden (eski an
den basonlan ve 150 şer kuruş fiyatla adı geçen dergi
tika havlu, çevre örtü, şal, halı ve kilim) bunlann tez
idarehanesinden temin edilebilecek olan «Birinci Smıf
yinatından motif hazırlanacak ve bu motiflerden bu
Öğretmeninin Kitabı» ve «İkinci Sınıf Öğretmeninin
gün kullandığımız muhtelif eşyalar için meselâ: (çay
Kitabı» adlı eserlerin alâkadar öğretmenler için favtakımı, sofra takımı, oda takımı, j’atak takımı, iç ça
daJi olduğu anlaşılmıştır.
maşırı, bluz, elbise, sabahlık, gece çantası ve elbisesi)
ilgililere tebliğini rica ederim.
gibi eşyanın üzerine konacak şekiller hazırlanacak, ve
Maarif Vekili
hangi parça için hazırlanmışsa o eşyanın krokisi de
A . Ö.
H a ş a n -A li Y ü c e l
TEZYİN İ RESİM

KIZ TEKN İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 744-18/3540

997

12/111/194 3

ÖZET:
Dilbilgisi dersi h.

Kız enstitüleri müfredat programına göre yal
nız 1 ve 2 ncİ sınıflarda haftada birer saat Dilbilgisi
dersi gösterileceği yazılı bulunduğu halde 192 sayılı
Tebliğler Dergisinde yayınlanan 916 sıra numaralı
tamimin 3 ve 6 ncj maddelerinde bu dersin orta
okullarda olduğu gibi kız enstitülerinin bütün sınıf
larında okutulması bildirilmiştir.
Bu cihetin bazı okul idarelerini tereddüde dü
şürdüğü anlaşıldığından keyfiyetin aşağıda bildirildi
ği gibi açıklanmasına lüzum görülmüştür.
Müfredat prograrruna göçe EHlbiigisi öğretinune esas itibariyle 1 inci ve II nci smıflarda haftada
birer saat ayrılması önümüzdeki ders yıllarına da şâ
mil olan bir hükümdür.
Yukarda sıra numarası bildirilen tamimin
:> üncü ve 6 ncı maddelerinde gösterildiği gibi Dil
bilgisi I kitabının, içinde bulunduğumuz 1942— 1943
ders yılmda kız enstitülerinin bütün
sımflarında
okutulmasının kararlaşanlrmş olması yalnız bu ders
yılma münhasır olup III, IV ve V inci smıflarda
bulunan ve geçen ders yıllarında Dilbilgisi dersi gör
memiş olan talebelerin de istifade etmelerini temin
içindir.
Gereğinin buna göre “yapılmasjm rica ederim.
Maarif Vekili

N.

B.

H a şa n -Â li

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sajn : 2

15 M A R T 1943

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y f a :i4 4

1 6 / m

Yücel

/ 1 9 4 3

ÖZET:

998

Demirbaş eşya cet
velleri h.
Merkez dairelerinde kullanılmakta olan demir
baş eşya malî yıl ¿^langıcmda bir heyet marifetiyle
kayıt ve tesbit edilecek ve bundan merkezin aymyat
hesabı katisi çıkanlacaktır.

VddlligLmize bağlı okul veya başka kurumlara
ait olup merkez dairelerinde kullanılmakta bulunan de
mirbaş eşyarun merkez sayırmna kayıt edilmemesi ve
bu gibi eşyanın bir listesinin hemen ayniyat muhasipli
ğine verilmesi lâzımdır.
Sayımdan scmra her dairenin mevcut demirbaş
eşyasını gösterir bir cetvel vakit ve imkân nispetinde
odalarm münasip yerlerine asılacak ve ayniyat muha
sipliğine haber verilmeden bu eşya bir odadan başka
bir odaya kaldınimıyacaktır.
Her dairenin seçeceği bir memur, dairesinin
kırtasiye ve sair ayniyatını talimamameye göre bastınlarak dağıtılacak olan makbuz karşılığında ayniyat am
barından alacaktır. Seçilecek bu memurdan başkasına
kırtasiye ve saire verilmiyecektir.
Seçilecek memurun admın ve memuriyet unvanı
nın Ayniyat Muhasipliğine bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili

Z.

A.

H a sa n -Â li

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ

Yücel

16/111 /1 9 4 3

Sayı : 3

ÖZET:

999

Ayniyat hesabı h.

13/1/1943 tarih ve 4365 numaralı kanun gere
ğince Vekililiğimiz Levazım Müdürlüğüne bağlı olmak
üzere Vekillik Ayniyat Muhasipliği kurulmuş ve ça
lışmaya başlamışar.
Muhasebe! Umumiye Kanunu ve ayniyat talimat
namesi gereğince bu muhasiplik kendi idare hesapları
ile beraber Vekilliğimize bağlı okul ve kurumlann ay
niyat muhasip ve mutemetlerinin idare hesaplarını
merkeze getirterek Divanı Muhasebata vereceği gibi
yine bu kanuna göre Vekilliğimiz ayniyat hesabıkatisini tanzim ve Büyük Millet Meclisi ile Maliye
Vekilliğine sunmakla da mükelleftir.
Ayniyat hesabmm ne suretle tutulacağı ve malî
yıl başlangıcmda ne gibi vesikalar ile birlikte merkeze

gönderileceği Ayniyat Talimamamesinde etraflıca yazı
lıdır.
Ayniyat hesabı katisine esas olan
defter ve
evrak:
1 — Nevi ve esmam itibariyle sene başlangı
cından müdevver ayniyat;
2 — Senesi zarfında alman ayniyat;
3 — Senesi zarfında sarf edilen ayniyat;
4 — Malî yıl sonunda mevcudu mübeyyin ol
mak üzere (demirbaş ve mustehlek) tadat cetvellerin
den ibarettir.
Bunlara ait müspit evrakın da hesap ile birlikte
ve hiçbiri noksan olmıyarak gönderilmesi lâzımdır.
Müspit evrakın nelerden ibaret olacağı talimat
namede etraflıca yazılıdır. Her hangi bir husus hakkın
da' tereddüdedildiği takdirde Vekillikten izahat iste
nilmesi gereklidir.
Hususi muhasebeye ait ayniyat hesaplan Vekil
liğimize verilmiyerek ilgili makamlara gönderilecektir.
Vekilliğimizde Ayniyat Muhasipliği kurulduğuna göre
ayniyat hesabı katisinin; Muhasebei Umumiye Kanu
nunda tâyin edilen müddet zarfında ve yukarda adı
geçen makamlara sunulması gerektiğinden idarenize
ait hesap ve müspit evrakın vaktinde Vekiliğimize
gönderilmesi icabeder.
Vaktinde hesap vermiyenler
hakkında sözü geçen kanunun hükümleri tatbik edi
lecektir.
Bu tamimin ahndığmın ve ayniyat hesapları
hakkında şimdiye kadar ne gibi muamele yapıldığının
bildirilmesini dilerim.
Maarif Vekili

Z.

A.

H a sa n -Â li

Yücel

TÂYİNLER:
Orta Öğretim Umum Müdürlüğü Şube Müdür
lerinden Reşat Tardu Vekillik İkinci Sınıf Müfettişli
ğine, Vekillik 4 üncü sınıf Müfettişlerinden Kâmil
Su Orta Öğretim Umum Müdürlüğü Şube Müdür'üğüne, naklen ve terfian tâyin edilmişlerdir.
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ANKARA — MAAJlİF MATBAASI

m

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCl
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

Gü n l e r i

HAFTA
ç ik a r i-

UR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KU RU ŞTU l.
ABOf^E TUTARI' MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMAM
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİMİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
CİLT: 5

22 MART 1943
ilgili öğretim dairesine gönderilmesinin usul tutulma
sı Vekillikçe muvafık görülmüştür. Bu maksatla vazi
felendirilmiş okullar şunlardır:

TAMİMLER
T. C.
MALİYE VEKÂLETİ
H.AZİNE UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 5131-6/139-2706

~

Çalınan ve sair se
beplerle zıyaa uğrıyan bankı notlar h.

Ai.

0057

Esat

T ek eli

Bin liralık bir aded
Sıra No. Seri No.
0047

b) Erkek Terzilik okulu hakkındaki yazılar için
İstanbul Erkek Terzilik Okulu,
ş
*

j
|
|

c) Bölge sanat, akşam erkek sanat, yapı usta
okulları, köy demirciliği ve marangozluğu
kursları ve erkek teknik öğretim konusuna
giren yazılar için İstanbul Bölge Sanat Oku
lu,
d) Yüksek
Mühendis Okulu ile igiii yazılar
hakkında İstanbul Yüksek Mühendis Okulu,
e) Teknik Okulu ile ilgili yazılar hakkmda İs
. tanbul Teknik Okulu,
f) Her dereceden ticaret okulları ile ilgili bütün
yazılar hakkında İstanbul Yüksek İktisat ve
Ticaret Okulu.
2 — Diğer merkezlerdeki her okul kendim ve
ya kendine bağlı okul veya kursu ilgilendiren yazılan
hemen ilgili öğretim dairesine göndereceklerdir.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

N EŞRİYA T
MÜTIÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/2590

1000

MESLEKÎ VE TEKNİK
ÖĞRETİM MÜSTEŞARLIĞI
Sayı : 3613

1001
-

R-

U zel

Müdafaa Vekilliği hesabına okuyarak mezun olanlar
İcra Vekilleri Heyetinin 3Ö/IX/1942 tarihli karariyld
değiştirilen Erbaş ve Onbaşı Talimatnamesinin 13 ün
cü maddesi mucibince sanat şubelerine göre üstçavuş
luğa nasbedileceklerdir. Üstçavuşluğa nasıpJarmı mütaa-.
kıp sanat şubeleriyle alâkalı fabrika ve müesseselerde
altı ay staj gördükten sonra şubelerine göre kıtalara
dağıtılacaklardır. Bunlar, Gedikli Erbaş Kanununa gö
re maaş alacaklar ve bu kanun hükümlerine göre terfi
edeceklerdir.
2 — Askerî fabrikalar hesabına okuyan her tale
be her sene umumi tatil devresinde

en yakın askerî

fabrikada umum müdürlükçe tensibedilecek işler üze
rinde bir ay amelî staj yapacak, buna mukabil kendisine
umum müdürlükçe gidip gelme yol parasiyle çalıştı
ğı günler için 152 kuruş yevmiye verilecektir.
Asekerî

fabrikalar hesabına

okuyarak mezun

olan talebeler, mezun oldukları târihten itibaren bir
müracaate mecburdurlar. Bu suretle müracaat edenle
rin hizmete alınmaları muamelesini askerî fabrikalar

Kaybolan bankmot1ar h.

H a sa n -Â li

ÖZET:
Erkek S ’ nat Okul
larında M . M . V.
ve Askerî fabrika
lar hesabına okuyan
talebe h.
.

ay zarfında Asekerî Fabrikalar Umum Müdürlüğüne

ÖZET:

çıkan

Çalınan ve sair sebeplerle kaybolan bankınotlar
hakkında Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlüğün
den alınan 2/111/1943
tarihli ve 5131-6/139/2706
sayılı tamimin bir örneği olduğu gibi yukanya çıkarıl
mıştır.
Gereğince iş yapılmasını rica ederim.
'
Maarif Vekili
Ö,

-

2,111/1943

Tebliğler Dergisinin 154 üncü sayısında
751 sayılı tamime ektir:

A,

B.

' 1943

1 — Vekilliğimiz erkek sanat okullarında Millî

Maarif Vekili Y.
N,

2 2/ m

1003

a) Kız enstitüleri, akşam kız sanat okulları ve
köy kadınlan gezici kursları ve kadın iş ve
öğretimi konusıma giren bütün yazılar için
İstanbul Nişantaşı Kız Enstitüsü,

ÖZET:

Maliye Vekili Y.

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı • 4102

1 — İstanbul’da;

2 /1 1 1 1 9 4 ^

Urfa Ziraat Bankasına gönderilen bir gurupun
postada zıyaa uğradığı ve bu gurup içersinde aşağıda seri ve sıra numarası yazılı bir aded bin ve bir aded
de beş yüz liralığın bulunduğu bildirilmiştir. Bunlar
hakkında 6/1/1942 tarih ve 5131/6/145 sayılı tamiraimizde yazılı esaslar dâhilinde kalınmak şartiyle icabeden kontrolün ifası ve diğer muamelâtınızı sektedar
etmemek şartiyle lâzım gelen teyakkuzun gösterilmesi
rica olunur.

Beş yûz liralık bir aded
Sıra No. Seri No.

SA YI: 216

Yücel

13/111/194 3

ÖZET:
Meslek» ve Teknik
öğretim okullarını
ilgilendiıen
yazı
lar h.

Mahallî gazetelerde meslekî ve teknik öğretim
okul ve müesseselerini ilgilendiren yazılar neşredildik
çe bu yazılan ihtiva eden gazetelerden birer tanesinin

SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 8022 3/470

1002

16/111/194 3

başlatacaktır. Bunların mezun oldukları okulun bulun

Hastalıkları dolayısiyle derslere de
vam edemiyen as
ker.ik dersi öğret
menlerinin ücretle
ri h.

duğu yerden umum müdürlük merkezine ve buradan

Bazı okullardan, askerlik dersi okutan subay öğ
retmenlerin hastalıkları dolayısiyle derslere devam et
medikleri günlere ait ücretlerinin verilip verilmiyeceği
sorulmaktadır.
3888 sayılı kanun izahnamesinin 3. maddesinin
E fıkrasında, saat hesabiyle verilecek tedris ücretine
istihkak, bilfiil ders okutmakla kabil olacağı, hastalık
veya sair sebeplerle mezımiyet alan öğretmenlere, bu
müddet zarfında, okutmadıkları dersler için ücret ve
ri lemiyeceği yazılıdır.
Şu halde saat hesabiyle ders okutan subay öğret
menlere hastalıkları ve her hangi bir sebeple izinli bu
lundukları günlere ait, okutmadıkları dersler için ücret
verilemiyecektir.
Gereğinin yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili

Al. B.

nihayet bir ay zarfında ikmal edecek ve kendilerini işe

ÖZET:

H a sa n -Â li

Yücel

tâyin edilecekleri vazife yerlerine kadar olan zati yol
paraları Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünce va
zifeye başlamalarını mütaakıp tediye edilecektir.
Hizmete tâyin edilen sanatkârlar lüzuma ve ih
tiyaca göre ücret veya yevmiye ile istihdam edilecek
lerdir. Ücretle istihdam edilecekler hakkında 3656 nu
maralı kanun hükümleri tatbik olunacaktır. Yevmiye
ile hizmete alınacak olan 2 nci devre mazımlarından pek
iyi derece ile mezun olanlara, başlangıçta 328 kuruş,
iyi derece ile mezun olanlara 296 ve orta derece ile
mezun olanlara 272 kuruş ve birinci devreyi bitirenler
de pek iyi derecede mezım olanlara 284 kuruş, iyi de
recede mezun olanlara 224, orta derecede mezun olan
lara 200 kuruş yevmiye verilecektir. Bu suretle hizmete
alınanlann mütaakıp terfileri askerî fabrikalarca mer’i
işçi dahilî talimatnamesi bükümleri dairesinde yapıla
caktır.
Keyfiyetin bütün talebeye tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
F

S.

H a sa n -Â li

Yücel

LEVAZIM MUDÖRLÜÖÜ

2 ^ /ill/t94i

ÖZET:
Ayniyat talimatna
mesinin
32 nci
maddesindeki
or*
t
talama fiyatı bul
mak için gösterilen
misalin değişt.ril’
mesi h.
l haziran 1939 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
ren Ayniyat Talimatnamesinin 32 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı ve ortalama fiyatın ne suretle bu
lunacağı hakkındaki yedi satırlık misalin (sahife 16,
satır 4) kaldırılarak yerine üçüncü satırdaki (fiyatı)
kelimesinden sonra aşağıda gösterilen ibare ve misalin
yazılması icabetmektedir.
«Bulunmak için evvelden alman pirincin miktarı
ile verilen para miktarı:
^ 0 X 5 0 0 = 1 00 00
18X l00«=180 00
1 5 X 8 0 0 = 1 2 0 00
Sayı : 5

1004

2300 400 00 ■
Bulunduktan sonra verilen para miktarı alınan
mal miktarına bölünerek:
400.00 -T- 2300 K/17 S/391 her kilosunun ma
liyet fiyatı bulunur.
Bu miktar istihlâk edilen pirincin miktariyie çar
pılarak :
Lira Kuruş
•
17.391X 1700=295 65
Tutan olan 295 lira 65 kuruş bir kalemde kıy
met sütununa kaydolunur.»
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
X

22 MART 1943

xMaarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Sayfa: [ 4 o

A.

H a ş a n -Â lî Y ü c e l

KIZ TEKN İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı ■ 4129

2?,, 1 1 1 / 1 9 4 3
ÖZET:
Köy kadınlan gezi
ci kurslarına veri
len nurn ıralar h .
Köy kadınları gezici kurslarının idarç ve bunla
ra ait muhaberelerde kolaylığı temin edebilmek için

1005

Bağlı olduğu vilâyet

hepsine birer sıra numarası verilmiştir. Aşağıdaki I nu
maralı cetvel bu sene faaliyette bulunan köy kadınlan
gezici kurslarını ve II numaralı cetvel de öğretmenleri
kurs gören ve yine bu sene faaliyete geçecek olanların
sıra numaralarını göstermektedir.
Bilgi edinilmek üzere tamim olunur.
Maarif Vekili Y.
xV. B .
R. U zel

Ankara
Balıkesir
Bolu
Bursa
Denizli
Edirne
Eskişehir
Hatay
İstanbul
İsparta
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Kütahya
Manisa
Samsun
Seyhan
Zonguldak

Kurs No. lan
ı. 5, 6
15, 16, 17
?7

^

25, 26, 27, 28
36
41
43
•
47
52
56
58, 59, 60, 61
68, 69
75, 76
82
84
89
93
105

-

1
2, 3
7, 8, 9,
12, 13,
18, 19,
23, 24
29, 30,
33
34, 35
37, 38,

49
51
54, 55

57

2 3 / 1//. 1943
ÖZET:
«Teknoloji*
kitap h.

1006

adlı

\
Kız enstitülerinin üçüncü ve özel dördüncü sı-,
nıfları için ders kitabı olmak üzere Vekillikçe bastı
rılan «Teknoloji» adlı kitap satışa çıkarılmıştır. Bu
kitaplar, üzerlerindeki fiyatlarının 130 kuruş olmasına
rağmen okul idarelerince ihtiyaç miktarı doğrudan
doğruya Kız Teknik Öğretim Müdürlüğüne «acele»
kaydiyle bildirildiği takdirde beheri 100 kuruşa veri
lecektir.
’

Kurs No. lan

Afyon Karahisar
Amasya
Ankara
Antalya
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çankırı
Çorum
Denizli

45

62, 63, 64, 65
66, 67
70, 71, 72, 73, 74
77, 78, 79
80, 81
83
85, 86, 87, 88
90, 91, 92
94, 95, 96, 97
98, 99
100, 101, 102
103, 104 o H
106
107

K IZ TEK N İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 4200

2 numaralı cetvel
Bağlı olduğu vilâyet

42
44,
46
48,
50.
*i3.

Edirne
Eskişehir
Giresun
Hatay
İçel
İstanbul
İsparta
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Konya
Kütahya
Manisa
Samsun
Seyhan
Sivas
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Erzurum

1 numaralı cetvel
Bağlı olduğu vilâyet

Kurs numaraları

10, 11
14
20, 21

Paralarının nereye ödeneceği ve kitapların nere
den alınacağı sonradan ' bildirilmek üzere okullann
ihtiyaç miktarlarını acele olarak derhal bildirmelerini
rica ederim.
_
'

31, 32

>Iaarif Vekili

39, 4Ö

N.

*

B.

H a sa n -Â li

Yücel

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
45

1

12

23

34

2

13

24

35

46

.3

14

25

36

47

4

15

26

37

48*

5

16

27

38

6

17

28

39

50

18

29

40

51

7

-

'

.

-

■

'

49

8

19

9

20

.

30

41

31

42

-

52

53

,
%

10

21

32

43

54

^

11

22

33

44

■55

^

^

4

■

ANKARA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
V E’ ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İLT; 5

29 M ART 1943

SA Y I: 217

rıca Maarif Vekilliğince açılacak öğretmenlik kursları
nı takibetmeleri ve imtihanlarım vererek öğretmenlik
belgesi almaları gereklidir.

KARARLAR

ÖĞRETİM ;

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rt
Karar sayısı : 44
Karar tarihi : 14/III/1943

Yüksek İktisat ve
Ticaret Okulu Ta
limatnamesi h.

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda bu
gün tatbik edilmekte olan ve okulun İktisat Vekil
liğine bağlı bulunduğu sırada tanzim edilmiş olup yük
sek kısımla lise ve orta ticaret okulu sınıflarına ait
hükümleri de bir arada toplıyan 1936 tarihli «Yük
sek İktisat ve Ticaret Mektebi ve ona bağlı Ticaret li
sesi ve orta ticaret mektebi» talimamamesinin kaldırıl
ması ve yerine Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu için
yeni bir talimatname yapılması, hakkındaki Ticaret
Öğretim Müdürlüğünün teklifi incelendi.
■
Okula tebliği tarihinde yürürlüğe girmek üze
re ilişik şekilde tanzim ve tesbit olıman Yüksek İk
tisat ve Ticaret Okulu Talimatnamesinin Yüksek Ve
killik Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
‘

,

PRATİK KURLAR,
RANSLAR;
'

m

YABANCI D İL ÖĞRETİM İ:

*

Madde 6. — Okulda her talebe Fransızca, Al
manca ve İngilizce dillerinden birini takibe mecburdur.

I

Genel hükümler

'

YAZILMA ZAM AN I;

.

’

Madde 7. — Talebe yazılması, eylül ayının ikin
ci yarısında başlar ve 25 gün sürer. Yazılma tarihle
ri gazetelerle ilân edilir. Okula yazılabilmek için:
a) Lise bitirme ve olgımluk diplomaları, veya ticaret
liselerini bitirme diploması olmak,
b) Bu okullara muadeleti Maarif Vekilliğince tasdik
edilen okullardan mezun bulunmak,
'
c) Yazılma zamanı içinde okula baş vurmuş olmak
gereklidir.

OKULUN ADI VE M A H İYETİ;
YAZILMA İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Madde 1. — «Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu»
Maarif Vekilliğine bağlı yüksek bir uzlanım ve meslek
okuludur.
EREĞİ;
Madde 2. — Okulım ereği; özel iktisat teşebbüs
lerine, devletin genel ticaret, maliye ve endüstri hiz
metlerine, iktisadi işletmelerine ehliyetli elemanlar ve
ticaret okullarına öğretmen yetiştirmektir.
ÖĞRETİM
LÜM LERİ;

MÜDDETİ

VE

UZLANIM BÖ

Madde 3. — Okulun öğrenim müddeti üç yıl
dır. Üçüncü sınıf öğretimi; (İç Ticaret ve Maliye),
( D iş Ticaret ve Konsolosluk), (Banka ve Muhasebe)
uzlanım bölümlerine ayrılır.
Uzlanım bölümleri talebesinden meslek okulları
na öğretmen olmak hakkını kazanmak istiyenlerin ay

ÎII

öğretim in başlangıcı ve sonu ve talebtnin devam mecburluğu
ÖĞRETİMİN BAŞLANGICI VE SONU;
Madde 10. — Her ders yıh iki sömestre ayrdır.
Birinci sömestr öğretimine ilkteşrin ayının ikinci ya
nsında başlanır . ve şubatın ilke haftası sonuna kadar
devam olunur. İki sömestr arasında verilecek 20 gün
lük tatilden sonra derslere tekrar başlanır ve bu öğre
tim mayısın ikinci yansında biter.
DERS VAKİTLERİ;

Talebe yazılma şartları

H aşan-Â l t Y ü c el

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu
Talimatnasi

Diplomaların verilmesine kadar muvakkat me
zuniyet belgesi verilmez, yalnız diploma harcı öden
diği takdirde talebenin iş alacağı daire veya kuruma
yazıyla bildirilir.
•

II

1 9 4 3

Maarif Vekili

Malî durumu elverişli olmadığı için usulüne
uygun fakirlik mazbatası getiren talebeden yazılma ve
imtihan harçları alınmaz. Diploma harcı istisnasız her
talebeden alınır. Bu harçlar talebe tarafından yüksek
okullar muhasebeciliğine yatırılır ve makbuzları okul
idaresine teslim edilir.

SEMİNERLER, KONFE

Madde 5. — Öğretmenler kurulunca tesbit edi
lecek esaslar dairesinde, okul müdürlüğü tarafından
konferanslar, pratik kurlar ve seminerler tertibedilebilir.

Muvafıktır
14

•

Madde 4. — Okulda öğretilecek iktisat ve tica
ret bilimleri bu talimatnameye bağlı cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde değişiklikler yapılması okul öğret
menler kurulu kararma ve Maarif Vekilliğinin bu ka
ran uygun görmesine bağlıdır.

c) Diploma harcı, 5 liradır.

Madde 8. — Okula yazılmak için müracaat,
müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile olur.
'
Bu dilekçeye aşağıdaki
belgelerin bağlanması
gereklidir:
a) Diploma veya belgelerin asılları,
b) Nüfus hüviyet cüzdanlarının asılları veya tasdikli
suretleri,
* c) Sıhhat ve aşı raporları,
d) iyi hal kâğıdı (liseden yeni çıkmış olan talebeden
- istenmez.).
e) 6 aded 4 .5 X 6 boyutunda kartonsuz fotoğraf.
HARÇLAR;
Madde 9. — Talebeden aşağıdaki harçlar alınır:
a) Yazılma harcı; 5 liradır, kayıt zamanı alınır.
b) İmtihan harcı; 2,5~ liradff, imtihanların başlangı
cından en az 15 gün önce verilmiş olmalıdır. Bu
müddeti geçirenler imtihanlara kabul edilmezler.

Madde 11. — Ders vakitleri okul idaresi tara
fından tesbit edilir.
DEVAM MECBURLUĞU;
Madde 12. — Talebe bütün derslere devama
mecburdur. Ders yılı içinde okul idaresinin uygun gö
receği şekilde, belli olmıyan gün ve saatlerde yapıla
cak devam yoklamalarının üçte birinden fazlasından,
zorlayıcı sebepler de dâhil olsa, bulunmıyan talebe im
tihanlara girmek hakkını kaybeder.
K A Y IT

SİLİNMESİ;

Madde 13. —■ Aşağıdaki durumlarda bultman
talebenin okulca kayıtlan silinir:
a) 12 nci maddeye göre üst üste iki yıl imtihanlara
girmek hakkını kaybeden talebenin ikinci yıl sommda;
b) iki yıl içinde devam yoklamalarının en az üçte bi
rinde, sıhhat heyeti raporu ile tevsik edilen hasta
lıklardan başka, her ne sebeple olursa olsun, bulunmıyan talebenin ikinci yıl sonunda;
c) Üst üste iki yıl imtihanlarda başarı gösteremiyen ta
lebenin ikinci yıl imtihanları sommda;
d) Bir yıl imtihanlara sıhhat heyeti raporu ile tevsik
olunan hastalıklardan gayrı bir sebeple alınmıyan ve
ertesi yıl da imtihanlara girerek başaramıyan talebe
nin ikinci yıl imtihanı sommda; *
e) Bir yıl imtihanlara girerek başaramıyan ve ertesi
yıl 12 nci madde gereğince imtihanlara giremiyen
talebenin ikinci yıl sonunda;

S a y fa :
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f) Disiplin cezası olarak kaydının silinmesi gereken
talebenin işbu karar tarihinde;
g) Şeref ve haysiyeti kıran bir suçtan veya ağır hapsi
icabettiren bir cürümden mutlak bir surette, yahut
her hangi bir cürümden bir yıl veya daha çok ha
pis cezasiyle mahkûm olan talebenin derhal.
Yalnız son sınıf imtihanlarında iki yıl sınıfta kal
dığı için okulla ilgisi kesilmesi icabeden talebelerden
istiyenlerin mütaakıp imtihan devresinde bir defaya
mahsus olmak üzere okulu bitirme imtihanlarına gir
mesi caizdir.
K A Y IT YENİLENM ESİ:

ELE jME İM TİH AN I M ÜD D ETİ:
Madde 19. — Eleme imtihanının müddeti üç
saatten az ve dört saatten çok olamaz. Bu müddet, im
tihana başlanırken talebeye bildirilir. İmtihan kâğıdı
nın bu müddet içinde teslimi şantır. Müddet bittikten
sonra verilen kâğıtlar alınmaz.
ELEME İM TİH AN I K Â Ğ ITLA R IN IN İNCE
LENMESİ:
Madde 20. — Eleme imtihanı kâğıtları dersin
öğretmeniyle öğretmenler kurulunca seçilen en az bir
müme>7 İz tarafından incelenir; notlar birlikte verilir.
Bu numaralar not listesine geçirilmekle beraber imti
han kâğıtları üzerine de yazılır. Anlaşmazlık olursa
verilen notun ortalaması alınır ve kâğıt öğretmen ve
müme>7 İzler tarafından imzalanır.

Madde 14. — 13 üncü maddenin a, b, d, fıkra
ları hükümlerine göre kaydı silinen talebe ile kendi
isteğiyle okuldan ayrılan talebenin bir defaya mahsus
olmak üzere bulunduğu sınıfta kaydı yenilenebilir.
13
üncü maddenin c, e, f, g fıkraları hükmünce
ELEME İM TİH AN IN I BAŞARAN TALEBE
kaydı silinen talebe hiçbir suretle tekrar okula alına
N İN İL Â N I:
maz.
IV
Madde 21. ■
— Eleme imtihanlarını başaran tale
benin adlan ve ne günü, hangi dersin sözlü imtiha
imtihanlar
.
nına girecekleri sözlü imtihanlar başlamadan en geç
bir gün önce ilân edilir.
İM TİHANLAR VE ZAM ANLARI:
Madde 15. — İmtihanlar: genel imtihanlar ve
bütünleme imtihanlaıı olarak iki devrede yapılır.
Genel imtihanlar haziran ayı içinde, bütünle
me imtihanları ilkteşrin ayı içinde yapıhr.
Genel imtihanlara girmek hakkım kazandığı
halde girmiyen veya giremiyen talebe bütünleme im
tihanlarına girer. Bu iki imtihan devresi dışında hiç
bir sebeple imtihan yapılmaz.

Madde 16. — Her iki imtihan devresinde de,
sözlü imtihanlarS girebilmek için 12 nci madde hük
mü saklı kalmak kaydiyle iki dersten yâzılı olarak
yapılacak eleme imtihanlarım başarmak şartnr. Eleme
imtihanlarını başarmak için bu imtihanlara tâbi ders
lerin her birinden en az 5 numara almak lâzımdır. Ele
me imtihanlan genel imtihan devresi de; mayısın
ikinci yarısında, bütünleme devresinde ise eylülün son
haftasında yapılır. Bu imtihanlarm gün ve saatleri im
tihan tarihinden bir hafta önce okul müdürlüğünce ta
lebeye ilân edilir.
İM TİHANLARININ

TESBİT

'
GENEL İM TİHAN DEVRESİNDE ELEMELE
Rİ BAŞARAN TALEBENİN ELEMEDEN MUAFİ
Y E T İ:
Madde 22. — Genel imtihan devresinde ele
meleri başardıkları halde sözlülerde muvaffak olamıyan talebe bütünleme devresinde yalnız sözlü imtihan
lara girerler.
SÖZLÜ İM TİH AN LARIN NASIL YAPILACA
ĞI VE İM TİH AN GURUPLARI:

ELEiME İM TİHANLARI VE ZAM ANI:

ELEME
İL Â N I:
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Madde 17. — Birinci eleme imtihanı için seçi
lecek ders, öğretim yılının ilk ayı içinde; ikinci ele
me imtihanı için seçilecek ders de imtihan yapılacağı
tarihten on gün önce öğretmenler kurulunca tesbit ve
müdürlükçe ilân edilir. Birinci eleme imtihanı olarak
tesbit edilecek dersin haftada en az iki saatlik bir ders
olması lâzımdır. Eleme imtihanı için seçilen derslerin
aynca sözlü imtihanı yapılmaz.
ELEME İM TİH AN IN IN YAPILMA ŞEK Lİ:
Madde 18. — Eleme imtihanları şu yolda yapı
lır:
a) Eleme imûhanlarmda talebeye verilen soruların ce
vapları okul idaresi tarafından dağıtılacak imtihan
kâğıtlarına yazılır.
b) İmtihan salonunda talebe okul idaresinin tesbit
edeceği yerlerde oturur.
c) Eleme imtihanlannda kopya yapan veya yapmaya
girişen veyahut kopya * yaptığı kâğıdının incelen
mesinden anlaşılan ve kopya yapılmasına yardım
eden talebenin imtihanı hükümsüz sayılarak kendisi
yönetim kuruluna verilir.

Madde* 23 . — Sözlü imtihanlar şu suretle yapı
lır:
a) Sözlü imtihanlara saat 9 da başlanır. Günde en çok
30 talebe imtihana alımr.-b) İmtihana alınacak talebenin hüviyetleri idare ta
rafından hazırlanacak fotoğraflı fişlerle tesbit ye
imtihan salonunda ilgili öğretmen tarafından kontrol
edilir.
c) Talebe numara sırasiyle imtihana alınır. Sırasında
girmiyen talebe sıfır almış sayılır. Sırayı kaçırma
nın müdürlükçe, makbul bir özürle olduğu, anla
şılırsa aynı ders imtihanının devam ettiği müddet
içinde talebe imtihana alınabilir. "Ancak; bu maze
retin imtihan sırası gelmeden müdürlüğe bildiril
mesi gereklidir.
d) Olağanüstü haller müstesna olmak üzere imtihan
ların geri bırakılması caiz değildir, imtihana alı
nan her talebe gurupu imtihanın güıjünde bitiril
mesi şarttır.
İM TİHAN SORU K Â Ğ ITLA R I:
Madde 24. — Öğretmen sorduğu sorulan, idare
tarafından hazırlanan soru kâğıtlarına, numarası, adı
ve soyadiyle beraber talebeye yazdırır ve bu kâğıtlar her
günün imtihanı biter bitmez kapalı zarf içersinde ida
reye verilir.
TALEBEYE SORULACAK SORU SAYISI VE
İM TİHAN M Ü D D ETİ:
Madde 25. — imtihanda her talebeye ikiden
eksik ve üçten fazla soru sorulamaz. Muhtelif sınıflar
da devam eden bir dersin imtihanında önceki sınıf
larda geçmiş bahislere ait sorular sorulabilir.
İM TİH A N I YAPACAK ÖĞRETMEN:
Madde 26. — Her dersin imtihanı o dersin öğ
retmeni tarafından bizza» yapılır. Mücbir sebeplerle

imtihana gelemiyecek öğretmenin imtihanının yapılma
sını müdürlük başka bir öğretmene verebilir.
NO T T A K D İR İ:
Madde 27. — İmtihanlarda not takdiri dersin
öğretmenine aittir. Kesirli not verilmez ve notlar ta
lebeye söylenmez. İmtihan bitince not listâsi imzalana
rak kapalı zarf içinde müdürlüğe verilir. Bu listeler
kapalı zarf içinde saklanır ve imtihan devresi sonunda
neticeler talebeye ilân edilir.
Notlar ve karşılığı olan dereceler şunlardır:
9— 10 Pek iyi
7— 8 İyi
5— 6 Orta
•
3— 4 Zayıf
1— 2 Pek zayıf
NOTLARA İTİRAZ EDİLEM İYECEĞİ, İSTİS
N Aİ HÜKÜM (ÖZDEKSEL Y A N L IŞ L IK ):
Madde 28. — Özdeksel yanlışlık hali müstesna,
notlar üzerinde hiçbir istek ve itiraz kabul edilmez.
Özdeksel yanlışlık; imtihan cerv'elindeki notların ilân lis
tesine geçirilmesinde düşülebilecek bir hata, veya bir
talebenin notunun başka bir talebeye mahsus haneye
geçirilmesi demektir. Bu ikinci halde keyfiyet ya im
tihan kâğıdındaki notun incelenmesi veya imtihanı ya
pan öğretmenin yazılı raporu -ile tesbit edilir.
SINIF GEÇMENİN ŞARTLARI:
Madde 29. — Sınıf geçmek ve mezun olabilmek
için:
'
. '
a) O sınıfta okutulan her dersin imtihanında alman
notun beşten aşağı bulunmaması,
b) Eleme ve sözlü imtihanlarda alman notlar ortala
masının mutlak olarak 6 dan aşağı düşmemesi lâ
zımdır.
DİPLOM A:

■

Madde 30. — 29 uncu maddedeki şartlara uygun
olarak imtihanlarını başaran son sınıf talebesine yük
sek İktisat ve Ticaret Okulu lisans diploması verilir.
Diploma derecesi hesaplanırken başka başka sınıflar
da devam eden derslerin her sınıf imtihanlarında alı
nan notlarının ortalaması, dereceyi tâyin edecek orta
lamanın hesabına katılır.
ORTALAMA HESABI:
Madde 31. — Ortalama hesaplanırken geçilme
si gereken imtihan sayısı 6 ile çarpılır, alınan notlar
toplamının en az bu çarpıma eşit olması gereklidir.
Eşitliğin bir sayı eksikliğiyle dahi bozulması 6
ortalamasının doldurulmamış olması demektir.
BÜTÜNLEME VE SINIFTA KALM A:
Madde 32. — Umumi imtihan devresinde geçil
mesi gereken imtihanların üçte birine giremiyen veya
girip de başaramıyan talebe girdiği derslerin ortala-“
ması 6 tuttuğu takdirde bütünleme devresinde yal
nız giremediği veya girip de başaramadığı derslerin
imtihanlarına aksi takdirde bütün derslerin imtihan
larına tâbi tutulur. Ancak, bütünleme devresinde bir
dersten dahi olsa beşten aşağı not alan veya bütün ders
lerden aldığı notların ortalaması altıyı dolduramıyan veya
zorlayıcı sebeplerle dahi olsa imtihana girmiyen talebe
sınıfta kalır ve bu yüzden kaydı silinmemiş bulunuyor
sa ertesi yıl - elemelerle birlikte - o yıl derslere devama
mecbur tutulmaksızın bütün derslerin imtihanlarına tâ
bi tutulur.
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Bütün derslerden aldığı notların ortalaması en
az 6 tuttuğu halde yalnız bir dersten 4 almak suretiyle
imtihanı başaramıyan talebenin işbu notu, öğretmeni
razı olmak şartiyle, beşe çıkarılabilir.
İMTİHANLARDA BULUNMA YETKESİ:
Madde 34. — İmtihanlarda öğretmenin yanında
okul müdürü ile yalnız öğretmenler ve teftiş ve kon
trol yetkesi olanlar bulunabilirler.
/

VI

DÜZELMESİ:

Madde 33. —■ Bütün derslerden aldığı notların
ortalaması 8 tuttuğu halde yalnız bir dersten 3 veya
4 alan talebenin bu notu idarece beşe çıkanlır.

V
öğretim heyeti

ÖĞRETİM H E Y ETİ:
Madde 35. — Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu
öğretim heyetini öğretmenler teşkil eder.
ÖĞRETMENLİĞE T Â Y İN :
Madde 36. — Bir öğretmenlik açıldığı vakit,
öğremıenler kurulu, öğretmenlik şartlarını
haiz bir
zatı namzet olarak gösterir; bu namzetin tâyini okul
müdürlüğünce Maarif Vekilliğine arz ve inha olunur.
Bu namzet Vekillikçe uygun ^^^orülmediği takdirde
ikinci bir namzet seçilir. Bu namzet de uygun bulımmazsa Vekillik Makamınca öğretmenlik şartlarını haiz
bi^ zat doğrudan doğruya tâyin olunur.
~ ÖĞRETAİENLERİN TÂYİN , MAAŞ VE TER
FİLERİ:
Madde 37. ^ Öğretmenlerin derece ve maaşla
rı okul için tesbit edilen kadroya, tâyin ve terfileri
yüksek öğretim öğretmenlerinin maaş ve terfileri hakkındaki esaslara ve umumi hükümlere bağlıdır.
ÖĞRETMENLERİN ÖDEVLERİ:
Madde 38. — Öğretmenlerin başlıca ödevleri
şunlardır;
a) Okulun ereklerini göz önünde tutarak derslerini
düzenlemek;
b) Kendi derslerinin konulariyle ilgili derslerin öğret
menleriyle danışarak çalışma plânlarım ve prog
ramlarını yapmak;
c) Beşinci madde gereğince müdürlük tarafından tertibedilecek pratik kurları ve seminerleri idare et
mek;
d) Okulun erekleriyle ilgili ulusal ve arsıulusal mese
lelerde kendi derslerinin konusuna taallûk eden
bahisler üzerinde talebeyle müzakere ve münakaşa
lar yapmak;
e) Okulun yayın talimatnamesine uymak suretiyle der
sine ait kitapları hazırlayıp yaymak veya talebe
tarafından en doğru şekilde tutulmuş bir notu dü
zeltmek suretiyle yayılabilecek bir hale koymak;
f) Okulun bilimsel, teknik ve eğitsel çalışmalarının
icabettirdiği etüt, konferans gibi işlerde bulunmak;
h) Talebenin uğradığı güçlükleri hal için konuşma
saati olarak haftada en az bir saat ayırmak;
*
i) Belli ders ve imtihan saatlerinde, öğretmenler ve
yönetim kurulları-toplantılarında bizzat bulunmaya
'
engel bir mazeret vukuunda, ân i hastalık gibi se
bepler müstesna olmak üzere, bir gün önce okul
müdürlüğüne keyfiyeti bildirmek. (Hastalığın son
radan tevsiki gereklidir.)
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öğretm enler ve yönetim kurulları
ÖĞRETMENLER VE YÖNETİM KURULLARI:
Madde 39. — Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu
öğretmenlerinden müteşekkil bir öğretmenler kurulu
ve bu kurul tarafından seçilmiş üç üyeden kurulan bir
yönetim kurulu vardır.
KURULLARIN BA ŞKA N LIĞ I:
Madde 40. — Müdür, öğretmenler ve yönetim
kurullarının tabiî başkamdir.
ÖĞRETMENLER KURULUNUN
VE OLAĞANÜSTÜ TO PLAN TILARI:

OLAĞAN

Madde 41. — Öğretmenler kurulu, biri ders
yılı başından, biri umumi imtihanlardan önce
ve biri imtihanlar bittiği zaman olmak üzere olağan
olarak üç defa toplanır. Bunun dışında müdürlüğün ve
ya yönetim kurulunun göstereceği lüzum veya öğret
menlerin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü
toplantıya çağrılır.
TOPLANTI VE KARAR N İSA BI:
Madde 42. — Öğretmenler kurulu için toplantı
nisabı; umum öğretmenlerin; karar nisabı toplantıda
bulunan öğretmenlerin mutlak çoğunluğudur.
'

ZABIT TUTULM ASI:

Madde 43. — Öğretmenler kurulunun müzake
re ve kararlan için bir zabıt defteri tutulur ve her
toplantıya ait müzakere ve kararlar, öğretmenler tara
fından imza edilir. Bu zabıtların bir sureti bir hafta
içinde Vekilliğe gönderilir.
ÖĞRETMENLER

KURULUNUN

ÖDEV

LER İ:
Madde 44. — Öğretmenler kurulunun ödevleri
şunlardır:
a) Okulun her ders yılı sonunda, bir yıllık çalışma
larını gözden geçirmek;
b) Talimatnameye ekli ders dağıtma cetvelinde icabeden değiştirmeleri
müzakere ve Vekilliğe teklif
etmek;
•
c) Müfredat programlan
üzerinde esaslı değişiklik
yapılması icabettiği takdirde bunları münakaşa ve
müzakere etmek;
'
d) Açık'öğretmenliklere namzet seçmek; e) Müdürlüğün kurula havale edeceği öğretim ve im
tihanlara ait meselelerle okulu ilgilendiren her tür
lü işleri müzakere etmek' ve karara bağlamak.
KARARLARIN T A T B İK İ:
Madde 45. — Öğretmenler kurulunun vermiş
olduğu karan müdür şahsen ve her hangi bir sebeple
idare bakımından uygun bulmadığı takdirde kendi dü
şüncesiyle birlikte Maarif Vekilliğine bildirir. Maarif
Vekilliğinin vereceği l^arara göre hareket edilir.
YÖNETİM KURULU TO PLAN TISI:
Madde 46. — Yönetim kurulu ayda bir defa
olağan, müdürün çağırması veya üyelerden ikisinin
göstereceği lüzum üzerine de olağanüstü olarak top
lanır.
•
YÖNETİM KURULUNUN ÖDEVLERİ:
Madde 47. — Yönetim kurulu müdürün havale
edeceği idare ve disiplin işlerinde kesin, öğretimle
ilgili işlerde hazırlayıcı kararlar verir.
«
YÖNETİM
KURULUNUN
VE KARAR N İSA BI:
-

TOPLANTI

Madde 48. — Toplantı nisabı üye sayısının, ka
rar nisabı mevcudun yansıdır. Reylerde eşitlik halinde
başkanın bulunduğu tarafın düşüncesi üstün tutulur.

.VII

■ idare

^

İDARE KADROSU:
Madde 49. — Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu,
Maarif Vekilliğince tâyin edilmiş bir müdür tarafından
idare olunur. Müdürün maiyetinde lüzumu kadar
müdür muavini, hekim, hesap memuru, ambar memu
ru, kütüphane memuru, kâtip ve daktilo bulunur.
MÜDÜRÜN ÖDEVLERİ:

.

Madde 50. — Müdürün ödevleri şunlardır:
a) Okulu temsil etmek;
'
b) Derslerin, seminerler ve kur çalışmalarının tah'marname ve programlara göre düzenli bir şekilde ya
pılmasını temin ve kontrol etmek;
c) Açık kalan öğretmenlik için öğretmenler kurulu
nun reyini alarak Maarif Vekilliğine namzet gös
termek ;
d) İdare kadrosundaki açıklara namzet seçip Maarif
Vekilliğine inha etmek;
e) Tâyini kendisine ait, müstahdemleri tâyin etmek.
f) Okulun bütçesini hazırlayıp Vekilliğe teklif etmelc
ve okula verilen tahsisatın ita âmiri iğini yapmak;
g) Her ders yılı sonunda o ders yılma ait çalışmaları
ve alman neticeleri bir raporla Maarif Vekilli
ğine bildirmek;
h) Öğretmenler ve yönetim kurullarına başkanlık et
mek;
i) Okulun alım satım komisyonu başkanlığını yapmak;
j) Okulun muhaberelerini idare etmek.
BİRİNCİ MUAVİNİN ÖDEVLERİ:
Madde 51. — Birinci muavinin ödevleri şun
lardır:
a) İdare işlerinde müdüre yardım etmek, müdür tara
fından verilecek emir ve direktifleri yerine getir
mek;
b) Talebe işleriyle meşgul olmak;
c) Talebe not cetvellerini saklamak ve not defterleri
nin intizam ve doğruluğunu temin etmek;
d) Okul bina ve eşyasının temizliğini temin ve demir
baş eşyanın iyi korunmasını ve kayıtlarının doğru
luğunu kontrol etmek;
e) ikinci muavinle diğer muavinlerin ödevlerini kon
trol ve bunların işlerini düzene koymak;
f) Okulda bulunmadığı zamanlarda müdüre vekillik
etmek.
•
İK İN C İ MUAVİNİN ÖDEVLERİ:
Madde 52. — İkinci muavinin ödevleri şunlar
dır :
'
a) Okulun bütün muhaberelerini yapmak;
b) Künye defteriyle fiş ve kardekslerin muntazaı •
tutulmasını temin etmek;
c) Kalem ve hesap işlerinin ve defterlerinin intiza
mini kontrol etmek;
d) Okulun tahakkuk işlerini,
muayene ve tesellür
komisyonu başkanlığını yapmak;
e) Diğer muavinlerle kalem ve hesap memurlarımı:
işlerini kontrol etmek.
İDARE MUAVİNLERİNİN ÖDEVLERİ':
Madde 53. — Diğer muavinlerin ödevleri şun
lardır :
a) Okul içinde koridor ve sınıflarda temizlik ve in
tizama bakmak;
b) Talebe devam yoklamalarını yapmak ve kayıtları
na geçirmek;
c) Okulun muayene ve tesellüm komisyonunda bu
lunmak;
d) Müdür muavinlerinin vereceği işleri yapmak;
e) Talebe kayıt ve not defterleriyle, belge ve dosya
lan tanzimde ilgili muavinlere yardım etmek.
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KÂTİP VE HESAP MEMURLARININ ÖDEV
LERİ:
Madde 54. — Kâtip ve hesap

memurlarının

ödevleri şunlardır:
.
a) Okulun yazı ve hesap işlerini yapmak ve bunlara
ait kayıtları defter ve dosyalarına, kanuni forma
litelere uygun olarak geçirmek;
b) Okulun satın alma işlerini yapmak;
'
c) Okulun mutemetlik işlerini görmek, demirbaş ve
depo defterlerini tutmak;
d) Müdür muavinleri tarafından verilen işleri yapmak;
e) Muayene ve tesellüm komisyonunda bulunmak.
(Arkası var)
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ÖZET:
İstanbul kız okullan arasında tertibedilen koşular h.

İstanbul kız okulları spor yurtları arasında tertibedilen 1000 metrelik üçüncü kır koşusunda da birin
ciliği kazanan Kız Öğretmen Okulu, 1942— 1943 ders
yılı kız okulları kır koşusu birincisi olmuştur.
Maarif Vekili Y .
İh sa n

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 51293-6/7239

1008

2

Snngu

4/111/1943

ÖZET;
Sınıf geçme ve dip
loma müsvedde def
terleri h.

Vekilliğimiz İkinci Sınıf Müfettişlerinden Saba
hattin Rahmi Eyüboğlu Talim ve Terbiye Âzalığına
naklen ve terfian, İstanbul Üsküdar Kız Enstitüsü Mü
dür Muavini Nezahat Sunay Malatya Akşam Kız Sanat
Okulu Biçki - Dikiş Öğretmenliğine ve Müdürlüğüne
naklen tâyin edilmişlerdir.

İLÂNLAR:

SİİRT VALİLİĞİNDEN 1932 YILINDA MESKEN
BEDELİ VE YOL PARASINDAN ALACAĞI BU
LUNAN İLK OKUL ÖĞRETMENLERİNE
1932 şalında Siirt Valiliğinden alacağı bulunan
ilk okul öğretmenlerinin bu alacaklarının ödenmesi
için gereken tahsisatın bütçeye konulduğu adı geçen
valiliğin
15/11/1943 tarih ve 896 sayılı yazısından
anlaşılmıştır.
Keyfiyet alacaklı öğretmenlere ilân olunur.

Alacaklı öğretmenlerin en geç maşas 1943 ba
şına kadar Manisa Maarif Müdürlüğüne müracaatlan
lüzumu ilân olunur.
TRABZON VALİLİĞİNDEN ALACAĞI BULUNAN
ÖĞRETMENLERE
Trabzon Valiliği Vakfıkebir Kazası Öğretmeni
iken Kocaeli Valiliğine nakleden ve bu vazifesinden
istifa ederek ayrılan Öğretmen Binnaz Olcay’ın Trab
zon Valiliğinden kırk altı lira kırk üç kuruş alacağını
almak üzere Vakfıkebir kazasında bir mutemet tâyin
etmesi Trabzon Maarif Müdürlüğünün 2/11/1942 ta
rih ve 357 saş'ilı yazısından anlaşılmıştır.
Keyfiyet Öğretmen Binnaz Olcay’a tebliğ olu
nur.

L is e le re m ahsus

Sungu

Manisa valiliğinde 1932 yılında öğretmenlik yap
mış olan okul öğretmenlerinin mezkûr yıldan alacak
lı bulundukları mesken bedellerinin bir kısmının öden
mesi için 1942 malî yılı bütçesine tahsisat konduğu
Manisa Maarif Müdürlüğünün 18/111/1943 tarih ve
I""l4 sayılı yazısiyle bildirilmiştir.

.

Rnhbilim
ili

Haydar

Taner

KitabıniD son fasikûlü (5)
çıkarılmıştır.
Fiyatı

15

satışa

kuruş

Yeni V ek illik y a y ın la rın d a n :
Bizans İmparatorluğu Tarihi
Birinci cilt
Yazan:

MANİSA VALİLİĞİNDEN MESKEN BEDELİ ALA
CAĞI BULUDAN ÖĞRETMENLERE

■ Sınıf geçme ve diploma müsvedde defterlerinin
her sayfasının bu defterleri tanzim eden müdür muavin
leri tarafından «tarafımdan tanzim edilmiştir» kaydiyle imzalanmasının usul ittihaz edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili Y.
İh sa n

TÂYİNLER:

ÇANAKKALE MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Çanakkale Valiliğinden 1932 yılı mesken bedeli
alacağı olan ve Orta Öğretim kadrosuna geçen Geli, bolu kazası eski öğretmenlerinden Murtaza ve Zebra
nın adresleri malûm olmadığından bu bacaklarını al
mak üzere Gelibolu kazası Namıkkemal Okulu Baş
öğretmeni Lütfü Onur namına gönderecekleri noter ve
kâletnamesiyle aldırmalarının lâzım geldiği Çanakkale
Maarif Müdürlüğünün 10/11/1943 tarih ve 509 şaşa
lı yazısından anlaşılmıştır. •
Keyfiyet adı geçen iki öğretmene tebliğ olunur.

TAMİMLER:
BEDEN TERBİYESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

29 M A R T 1943
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A.

A.

V a sili ev

Çeviren;
doçent

D r.

A rif

M ü fid

Fiyatı ciltli olarak

M ansel

4 lira

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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MAARİF

VEKİLLİĞİ

BiÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞ I

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE 'ALINACAK MAKBUZ MAARÎF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER DERGİS
KARARLAR:
T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Yüksek İktisat ve
Ticaret Okulu Ta
limatnamesi h.

Karar sayısı; 44
Karar tarihi: 14/III/1943

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu
Talimatnamesi
( 2 1 7

nci

sa y ıd a n

VIII

devam )

'

DİSİPLİN CEZALARI:
Madde 55. — Talebeye verilecek disiplin ceza
lan şunlardır:
a) İhtar;
.
b) Tekdir;
c) Bir yıla kadar okuldan çıkarma;
d) Okuldan büsbütün çıkarma.
CEZA VERME Y ETK ESİ:

CEZAYI GEREKTİREN HAREKETLER:
Madde 57. — Disiplin cezalan verilmesmi gerek
tiren hareketlerin başlıcaları şunlardır:
fl) Okul hüviyet varakasında ve her nevi belgelerde
tahrif ve sahtekârlık yapmak ve bu belgelerin
temin ettiği haklardan başkalarını istifade ettirmek;
b) Okul idaresine gerçeğe aykırı malûmat vermek;
}c) ikametgâh değiştirdiği zaman yeni adresini iki
hafta içinde okul idaresine bildirmemek;
d) Okul müdüründen izin almadan okul içinde yazı
lı veya sözlü ilânlarda bulunmak;
e) Okul idaresince asılmış yazı ve ilânları yerinden
çıkarmak, bozmak, üzerine yazı yazmak veya şekil
ler yapmak;
veya hile yapılmasına

g) Okul idaresi tarafından verilen emirlere ve yapı
lan tebliğlere riayet etmemek,

CEZALARIN SİCİLE GEÇİRİLMESİ:

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARCA VERİ
LEN CEZALARIN H Ü KM Ü:
' Madde 59. — Fakülte veya başka yüksek okul
lardan bir disiplin cezasiyle çıkarılanlar Yüksek İkti-saf ve Ticaret Okuluna kabul olunmazlar,
OKULA DEVAM ETTİRMEMEK Y ETK ESİ:

Madde 56. — Disiplin cezalan, yönetim kuru
lu karariyle verilir. İhtar ve tekdir ile bir haftaya ka
dar olan okuldan muvakkat çıkarma cezalan hakkındaki karan kesindir. Bir haftadan bir yıla kadar okul
dan çıkarma hakkındaki karar, öğretmenler kurulu
nun tasdikiyle ve okuldan büsbütün çıkarma hakkındaki
karar öğretmenler kurulununun tasdiki ve Maarif Ve
killiğinin uygun görmesiyle kesinleşir.

f) imtihanlarda hile yapmak
meydan vermek;

h) Okulun içinde ve dışında okul nizam ve şerefini
ve talebelik haysiyetini bozan hal ve hareketlerde
bulunmak; müdürlükten izin almaksızın okul adı
na toplantı ve tören tertibetraek, her hangi bir
tarzda ve yerde okul adına bulunmak veya okulun
ünvanım kullanmak;
i) 13 üncü maddenin «g» fıkrasında yazılı cezalarla
mahkûm olmak;
j )v Öğretim ve idare heyetlerine veya bu heyetlere dâ
hil zatlardan birine veya talebeye karşı tahrik edici
fiil ve harketlerde bulunmak;
k) İşbu talimatnameye göre verilen disiplin cezasın
dan dolayı mahkemeye müracaat etmek.

Madde 58. — Disiplin cezalan, talebenin öğre
nim durumunu göstermek üzere okulca tanzim edilen
fotoğraflı fişlere kaydedilir.

Disiplin işleri

'

SA Y I: 218*

5 Nisan 1943

CİLT: 5

sözle veya yazıyla

itirazda bulunmak, tahrikât yapmak veya gazetele
re okula mütaallik işler hakkında beyanatta bu
lunmak ;

Madde 60. — Disiplin cezasının tâyini maksadiyle yönetim kuruluna verilen talebe hakkında kesin
bir karar çıkıncaya kadar, i<^ri bir tedbir olmak üzere,
müdürlükçe okula devam ettirilmiyebilir.
CEZALARIN İNFAZ VE İL Â N I:
Madde 61. — Kesin Surette verilen disiplin ce
zaları müdürlükçe infaz edilir. Okuldan tamamen çı
karma cezası okul içinde ilân olunur.
Madde 62. — İşbu talimatname hükümleri oku
la tebliği tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

Mahye
Malî Cebir
Kara ve Deniz Ticaret Hukuku
Esasiye ve İdare Hukuku
İş Hukuku
Borçlar Hukuku
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Birlikte görülen dersler
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Sosyal Ekonomi
Ekonomik Coğrafya
Para - Kredi
Taşın ve Tarifeler
İcra ve iflâs Hukuku
İstatistik
Bilânço ve Tetkikleri
Devlet Muhasebesi
Kooperatifçilik
Yabancı dil Fransızca 1
Yabancı dil Almanca ?
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UZLANIM DERSLERİ:
Maliye Mevzuatı
Malî Matematik
Bütçe Kuramları ve Tatbikatı
İhtisas Muhasebeleri
Sigorta Matematiği
Ekonomi Doktrinleri
Bankacılık
Sigortacılık
Devletler Umumi ve Hususi
Hukuku
Siyasal Tarih

2

31

Toplam

31

30

Müdürler Encümeni Karan
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu ders
dağıtma cetveli
Dersler
Ekonomi
İş Ekonomisi
Ekonomik Coğrafya
Ticaret Tarihi
Ticaret Aritmetiği
Umumi Muhasebe
Yüksek Matematik
Medeni Hukuk
Mal Bilgisi, Teknoloji
Yabancı dil Fransızca 1
Yabancı dil Almanca
>
Yabancı dil İngilizce |

Sınıf
I

Karar Sayısı: 12
Karar iarihi: 11/III/1943

Sınıf
II

3
2
22
2
4
2
2
2

3
2
—
—=
—
3
2
—
2

6

6

’

ÖZET:
Üsküdar Kız Ensti
tüsüne (Mithat Pa
şa Kız Enstitüsü)
ve İzmir Bölge Sa
nat
Okuluna da
(Mithat Paşa Erkek
Sanat Okulu) adı
verildiği h.

İstanbul Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat Paşa
Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat Okuluna (Mit
hat Paşa Erkek Sanat Okulu) adının verilmesi hakkın
da Encümenimize havale buyurulan Kız Teknik Öğ
retim ^iüdürlüğünün 7/11/1943 tarihli ve 807 sayılı;
Erkek Teknik Öğretim Müdürlüğünün 12/11/1943
tarihli ve 803 sayılı müzekkereleri okundu.

Memleketin sanat okullarına olan ihtiyacını göz
önüne alarak memlekette erkek ve kız sanat okullannı ilk defa kuran Mithat Paşa’nın hâtırasına bir saygı
olmak üzere evvelce adı (Mithat Paşa Kız Sanayi Mek
tebi) olan bugünkü Üsküdar Kız Enstitüsüne (Mithat
Paşa Kız Enstitüsü) ve İzmir Bölge Sanat Okuluna
(Mithat Paşa Erkek Sanat Okulu) adının verilmesi
uygun görülmüştür.
İşin Vekillik Yüksek Makamının tasvibine arzına
ve evrakın dairelerine verilmesine karar verildi.
Muvafıktır

23//// İ V 4 3
Maarif Vekili
H a sa n -Â li

Yücel

17/1(1/194^

T. C.
ZİRAAT VEKÂLETİ
Zat İşleri Umura
MÜDÜRLÜĞÜ

TAMİMLER:
v e t e r b iy e

DAİRESİ

Bursa Z. Mektebi
sabit
sermayesine
ait fidanlar h.

Sayı: 5569/10412

7/Z F/ İ 9 4 3

1009

Maarif Vekili
K.

Y .

H a sa n -Â li

Yücel

Dergisinin 1 7 . sayısı çıktı.
İçinde şu yazılar vardır:
TER C Ü M ELER :

Maarif Vekâletine

T h u k y d id es - Suat

Bursa Ziraat Alektebinde Sabit Sermaye İdaresi
tarafından yetiştirilmiş top ve âdi akasya fidanları var
adır.
^
Kurumlarınız için ihtiyaç görüldüğü
takdirde
doğrudan doğruya mezkûr mektep müdürlüğü ile mu
habere edilmek sureuyle bedeli mukabilinde temim
mümkündür.
Keyfiyet bilgi için arz olunur.
Ziraat V elili

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ ■
Sayı: 52350/8230

ÖZET:
Sayı: 2-598/4
tO sayılı Tebliğler
Derg:sinde
çıkan
İzahnamedeki j harf
ve rakam şekilleri h. ^
Bazı okul ve maarif müdürlüklerinden alman yazı
larda 60 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan izahname
deki harf ve rakam şekillerinden bazılarının ilk okul
programında gösterilen şekillere uymadığı bildirilmek
te ve öğretimde ne suretle hareket edileceği sorul
maktadır.
İlk ve orta öğretim okulları için - yabancı dil öğ
retimi de dâhil olduğu halde- Vekilliğimizce kabul
edilen yazı, rakam ve işaret şekilleri izahnamede gös
terilen şekillerdir. İlk okul programının bu işle ilgili
kışımı anılan izahname ile tadil edilmiş bulunmakta
dır.
Gereğine göre hareket edilmesini rica ederim.

TERCÜME

Ö ZET:

Ş e t ’k e i

t a l im

5 N is a n 1943

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

152

S a y fa :

R a fit

Perikles’in Peloponesos
için söylevi
T hornas

H ö ld erlin -Y ,

H A T A Y

K â zım

K Ö N Î

Şiirler

7/ I V / 1 9 4 3

B a lza c-N .

S.

Ö R ÎK

Bilinmiycn Şaheser
T E T K İK L E R ;
. Eflâtun tercümeleri
(N u s re rn iZ lR )

«Manon Lescaut» tercümeleri

Maarif Vekili

(L ü tfi

Yücel

A Y )

Sergiy Baba

N EŞRİYA T
M ÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 82/3388

-

1 3 / I V / 1 9 4 3

Ö.

İhsan

(E ro l

G Ü A B Y )

Baraganhn Devedikenleri

Ö ZET:

{Y a ^ a t

.j ^ -j -i
Çocuk Bayramı ve
^
çocuk haftası h.
’23 Nisan Çocuk Bayramı ve Çocuk Haftasının,
her yıl olduğu gibi bu yıl da neşeli bir surette kutlan
ması için öğretmen ve memurlarımızın yakın ilgilerini
rica ederim.
Maarif Vekili Y .
A .

B A L K IŞ

Babam ve ben

lia tip o ğ lu

H a sa n -Â li

M ore-A dna n

D id ero t-V a h d i

1010

A.

savaşı ölüleri

UtopiaTıların bilgileri, işleri, güçleri

Ö ZET:
Bursa Ziraat Mek
tebi sabit sermaye
sine ait fidanlar h.
Bursa Ziraat Okulımun yetiştirdiği akasya fidan
ları hakkında Ziraat Vekilliğinden alman 17 mart
1943 tarih ve 5569/10412 sayılı yazı örneği yukarıya
çıkarılmıştır. Bilgi edinilmek üzere tebliğ olunur.

H.

B A Y D Ü R

N abi

N A Y IR )

Tercümenin ve Tenkidin zorlukları
(N a su h i

B A Y D A R )

Bir tenkid münasebetiyle

(V. H.)
Yabancı dillerdeki Dergiler

Sungu

BU DERG İDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAM İM LERLE D İĞ ER YAZILAR TA RA FIM IZD A N OKUNM UŞTUR.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

f

MAAİİÎ'?

VEKİLLİĞİ

Mü d ü r l ü ğ ü n c e
rAZARTESl

NEŞRİYAT

h er

GÜNLERİ

h a fta

ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞ I

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

m

TEBLİĞLER. DERGİSİ
CİLT: 5

T.
_
_ M.
___

KANUNLAR:

*662

1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A) cetvelinde değişiklik
yapılmasına dair kanun'
Kanun No. 4391 *

Kabul tarihi: 12/IV /1943

Madde 1 — 1942 Malî yılı Muvazene! Umumiye

689

1

Ders ücretleri

703

Kamp masrafı

706
-

Leylî ve yarım leylî ve
nehari meslek okulları

Madde 2 — 1942 Malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununa bağlı (A ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı
cetvelde yazılı tertiplerine (5 766 971) lira munzam

Kanununa bağh (A ) işaretli cetvelde yeniden açılan
ilişik (3) numaralı^cetvelde yazılı tertiplere (896 743)
lira fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur.
Madde 4 — Bu kanun neşri, tarihinden meridir.
hükümlerini icraya

Maliye Vekili memvaKİur.

M a a rif

len d iren

3

’

\ ek il lig in i

4

ilgi

k ısım la r

MAARİF V E K Â T .F T t

F.

M.

656

1

657

Muhassasatın nev’i
Memurlar maaşı

Tenzil*
edilen
Lira

Zam
medilen
Lira

1683 sayılı kanunun 58

721

verilecek-tekaüt ikrami
yesi
2

661

Muvakkat tazminat
’3

Meslekî ve teknik

şeflik ücretleri

Muvakkar memuriyet harcırahı

10 000

675

Müfettişler harcırahı

20 000

677

692
114 000

664

1
2

bey-

.

nelmilel meslekî tedrisat cemiye-

.

H

2 500

K^Öy okulları ve (îğkmenleri için vi
lâyetlere yardım

694

1

•

^

Mekûlât, tatil ayhEinda yemek üc
lece masrafları

4 000

Melbusat

5

^

14 000

Fasıl yekûnu

18 000

Rlekûlât, tatil ayiarmda yemek üc
reti, mahrukat, .tenvir, tathir, mualece

ı ooo

Hamam, mraş, parasz yatılı talebe
nin harçlığı ve yol parası, telefon
tesisat ve mükâleme hedeh

50O

^
699

1

4
~

28 000
3

Dersane, yatakhane, mutfak ve
sair tesisat, mefruşat, demirbaş ve
ders aletleri bedeli

2 000

Konservatuvar tatbikat sahnesinde
bir sene staj yapacak olan talebeye
verilecek burs karşılığı

2 255

Ders ücretleri

4 500

712

I

İdare masrafı

Fasil yekûnu

184 500

719

3

Üniversitenin merkez masrafiariyle
fakulteleria ve bunlara bağlı bü
tün müessese ve teşekküllerinin

cetv eld e

24 000

reti, mahrukat, tetıvir» tathir, mua

11

12

_

10 000

Fasıl yekûnu

10 255
50 000

^

masrafları

^

210 000

11 OOO

10 Kamp masrafları

M.

Bernelmilel kongre, so’gi ve müsa

10 000

sayılı

1 000

lacak. tedavi, yol ve saire masrafları

tirıe iştirak hissesi
_

2 Fakülte binası tesisat
levazımı

F.

3335 sayılı kamm rnucibince yapı

Flamam, tıraş, talebe
harçlığı ve talebenin
memleket dâhilinde ve
haricinde tetkik seyahat
leri ve yol masrafları,
telefon tesisat ve mükâleme bedeli, yarım yatılı
fakir talebenin şehir için
deki yol paraları

3 oOO

M a a rif

MAARİF

42 000

672

32 500

10 000

lerinin ders, ekzersiz ve

12 000

. gön derileceklism hisrcırahı,

Melbusat

len d iren

retim okulları öğretmen

Daimî memuriyet harcıra^

bakalara iştir^ ve İlmî tetkik için

masrafı
Mahrukat, tenvir, tathir,
mualece, mekûlât, hay
van yemi, benzin ve
makine yağı, lâstik bedeli, tatil aylarında ye
mek ücreti

190 000
öğ

500

671

{ 3 }
{ 2 }

1 000

İşletme

1

e

46 000

Müteferrik müstahdem
ler

660

726

Lira

F.,iuhassâsatın nev’i
Merkez rxıütefen:ikası

687

i Mahrukat, tenvirat, tele- ^
fon mükâleme ve tesi
satı

316 000

inci maddesi mucibince

659

719

M.

665

69 500

İdare ve lâboratuvar,
atelye ve temrin masra— fı, matbu evrak ve def
terler, meslekî kitap,
mecmua ve gazeteler
mubayaa ve abone be-*
delij bina kira bedeli,
talebenin kitap, kırtasiye,
resim ve ozalit kâğıtları,
pergel ve sair ders le
vazımı

Madde 3 — 1942 Malî yılı Muvazene! Umumiye

cetv eld e

10 000

1

tahsisat verilmiştir.

sa y ılı

3 500

695 10

1

45 000

Maarif Vekaleti

F.

666

_

lerine verilecek ücretler

ralık münakale yapılmiştır.

l4/4i/1943

Muhassasatın nev’i
^
kerlik dersleri öğretmen

cetvelde gösterilen tertipleri arasında (1 078 709) li

Madde 5 — Bu kanunun

Zam
medilen
Lira

Tenzil
edilen
Lira

Kanunları mucibince as-

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı

{ I J

SAYI: 219

12 NÎSAN 1943

sayılı
-

V ek illiğin i ilg i

cetv eld e

M a a rif

l en d ir en

V e k illiğ in i ilg i

kısım la r

k ısım la r

MAARİF VEKÂLETİ

VEKÂLETİ

Muhassasatın nev’i
Tenvir
Teshin

M.

Lira
500
500

Fasil yekûnu

1 000

699 14

Muhassasatın nev’i
Ankara Devlet
ca

Konservatuvarın-

verilecek temsillerin

masrafları

Lira

umumi
15 000

àayta: 1 5 4

12 N isa n 1943

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g is i

TAMİMLER:
T. C.

2 0 /1 1 /1 9 4 3

M\UYe VEKÂLETİ
Bütçe ve Mali Kontrol
Umum Müdürlüğü

ÖZET:
306 sayılı Koordi
nasyon kararına is
tinaden yapılacak
mübayaalara
ait
mucip müzekkere
leri h.

Şube: 1
Sayı: 11129-13-1231

Maarif Vekâletine
7/6/19-42 tarih ve 2/17659 sayılı İcra Vekilleri
Heyeti karariyle meriyete konulması kabul edilen 306
sayılı Koordinasyon Heyeti karan, 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanununun 1 inci maddesi mu
cibince mezkûr kanun hükümlerine tâbi tutulan daire
ve müesseselerle
ııayesmın tamamı veya en az ya
nsı Devlet veya Devlet teşekkül ve müesseseler! tara
fından verilmek suretiyle kurulan müessese ve teşek
küller arasında, Milli Korunma Kanunu meriyette kal
dığı müddetçe yapılacak alım ve satım muamelelerinde
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin tat
bik edilmemesinin kararlaştırıldığı Yüksek Makamların
ca da malûm bulunmaktadır.
Bu karara müsteniden satın alınacak maddeler
için 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
mucibince, ihale ve mukavele yapılmamaktadır.
Bu suretle dairelere doğrudan doğruya taahhüt
lere gitmekte ve muhasebeler bu gibi taahhütlerden ancaK
tahakkuk evrakının tediye edilmek üzere kendilerine
tevdi e(Îfdıği zaman haberdar olmaktadırlar.
Bu yüzden tahsisat mevcut olmadan taahhüde gi
rişilmesine, istihkak sahiplerinin alacaklarının tediye
edümemesine ve binnetice tahsisatsız borç tahakkuku
na sebebiyet verilmekte olduğu cihetle bu vaziyetlerin
önüne geçilmesini temin etmek üzere, mezkûr karara
müsteniden mubayaalarda âmiri itadan mezuniyet alın
madan evvel veya sonra yalnız taahhüde girişilmeden
önce tahsisatının mevkuf tutulması veya tahsisat yoksa
taahhüde girişilemiyeceğinin alâkadar daireye bildiril

mesi için mucip müzekkeresinin muhasebeye tevdü
icabetmektedir.
Bu itibarla Yüksek Makamlannca da tecviz edllmiyec^ olan tahsisatsız borçların tahakkukuna meydan
verilmemek üzere, mezkûr karara müsteniden yapılacak
mubayalara ait mucip müzekkerelerinin behemehal mu
hasebeye tevdiinin alâkadarlara bildirilmesine müsaade
buyurulmasını arz ederim.
Maliye Vekili*
Fuai

N EŞRİYA T
MÜDÜRLÜĞÜ

A ğra lı

1 3 / I V / 1 9 4 3

Ö ZET:
^
Sayı ; 81/3483
306 sayılı koordi
nasyon kararına is"
tinaden yapılacak
mubayaalara
ait
mucip mözekkereleri h.
306 sayılı koordinasyon kararına istinaden yapı
lacak mubayaalara ait mucip müzekkerelerinin muha
sebeye tevdiinin gerektiği hakkında Maliye Vekâletin
den alman 20/11/1943 tarihli, 11129-13/1231 sayılı
tamimin bir örneği olduğu gibi yukarıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim. '
Maarif Vekili
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A.

ö ,

H a sa n -Â li

KIZ TEKN İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

Yücel

1 2 / I V / 1 9 4 3

Ö ZET:
Münhal memuriyet
Sayı : 5273
lerle boş dersler
için tâyinleri inha
edileceklerin
işe
başlama günlerinin
de bildirilmesi h.
Kız teknik öğretim okullarında isimsiz kadrosu
olup da muhtelif sebeplerle muvakkat veya devamlı
olarak boş bulunan memurluk ve öğretmenliklere ve
kâleten tâyinleri inha edilenlerin işe başlama günleri
nin Vekilliğe vaktinde ve acele kaydiyle bildirilmemesi
yüzünden hem bu gibilerin mağduriyetine hem de ha
zan vazifenin açık kalmasına sebebiyet verilmektedir.

Bundan böyle münhal memuriyetlerle boş dersler
için okul idareleri tarafından tâyinleri inha edilecek
lerin aynı zamanda işe başlama günlerinin de bildiril
mesinin usul ittihazını rica ederim.
Maarif Vekili
N .

B.

H a şa n -A li

N EŞRİYA T
MÜDÜRLÜĞÜ

Yücel

1 7 / I V / 1 9 4 3

ÖZET:

Sa>ı: 83;3548
1
A

«Cinsî terbiye öğûtjçj-j,
kitap h.

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Tabiiye Öğret
meni Harun Reşit Kocacan tarafından neşredilen ve 40
kuruş fiyatla İstanbul’da Ankara
Caddesinde Yeni
Adam Gazetesi idarehanesinden temin edilebilecek olan
«Cinsî Terbiye Öğütleri» adlı kitabın ilk ve orta okul
öğretmenleri için faydalı olduğu anlaşılmıştır.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
' A,

Ö,

H a sa n -Â li

BEDEN TER BİY ESİ VE
İZCİLİK M ÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 2047-4/269

1015

Yücel

1 0 / I V / I 9 4 3

ÖZET;
Okul spor yurtları
çalışmalarına dâhil
kır koşularına bün
yece zayıf talebelerin
iştirak etmemeleri h.

Okul spor yurtlan çalışmalarına dâhil kır ko
şularına bünyece zayıf talebelerin iştirakine müsaade
edilmemesini ve bütün müsabakalarda okul doktorla
rından birinin hazır bulunmasını ve bilhassa bir sıhhiye
çantasının beraber alınmasını dilerim.
Maarif Vekili
V.

A.

H a sa n -Â li

Yücel

t A y In l e r î
Hıfzırrahman Öyraen'in Bolu Mebusluğuna
seçilmesinden dolayı açılan Okul Müzesi Müdürlüğü
ne Vekilliğimiz İkinci Sınıf Müfettişlerinden Hayrullah Örs naklen tâyin edilmiştir.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

■

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE l^iÜES-

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERlUviELİDlF

TIBLÍGLER DERGİSİ
TAMİMLER;
NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 3905

1016

SAYI: 220

19 NİSAN 1943

CİLT: 5

3 0 /I V ./1 9 4 İ

ÖZET:
Talebeden toplana
cak okul kitapla
rı h.

Bütün ilk ve orta okullarla, liselere, öğ
retmen okullarına meslekî ve teknik
öğretim^^okullarına, köy enstitülerine,
maarif müdürlüklerine.

t a l im v e t e r b i y e
4.
— İçinde bulunduğumuz ders yılı ve imti
2 8 /1 1 /1 9 4 5
DAİRESİ
hanlar biter bitmez toplanan kitapların sayısı tesbit
ÖZET:
edilecek ve bunlar birer hste halinde Vekilliğe bildi
Sayı : 2-694/-Ó
1942-1943 ders yı
rilecektir.^ Bu listelerde umumi toplam gösterilmekle
lı Haziran imtihan
beraber her cins kitaptan ne miktar elde edildiği de
devresi h.
tesbit olunacaktır. Orta
okullarla liseler, öğretmen
1 . — Liselerle orta okullarda, öğretmen okulla
okulları, meslekî ve teknik öğretim okulları ve köy
rında, kız enstitülerinde ve akşam kız sanat okullarında,
enstitüleri neticeleri doğrudan doğruya Vekillik Neş
kız meslek öğretmen okulunda, ticaret liseleri ve orta
riyat Müdürlüğüne bildireceklerdir. İlk okullar topla
okullariyle akşam ticaret okullarında, bölge sanat okul
dıkları kitaplara ait listeleri mensup bulundukları
larında, yapı usta okullarında, erkek terzilik okulun
maarif müdürlüklerine vereceklerdir. Maarif müdür
da 1942— 43 ders yılı öğretimine hangi tarihlerde son
lükleri bımlarm umumi neticesini yine müfredatlı lis
verileceği ve imtihanların hangi tarihlerde yapılacağı
teler halinde Neşriyat Müdürlüğüne bildireceklerdir.
bağlı dört cetvelde gösterilmiştir,
Maarif ve okul müdürleriyle başöğretmenlerin şim
^
2 . — ilk okulların imtihan tarihleri, usulüne
diden hazırlık yaparak kitap toplama ,dağıtma ve bun
göre.
Vilâyet İlk Öğretim Meclislerince tâyin edile
ların sayısını tesbit etme işlerinin iyi ve sistemli olarak
cektir.
yürütülmesini sağhyacak tedbirleri almalarını ve neti
3. — Resmî ve hususi Türk orta okullariyle li
celeri Vekilliğe zamanında bildirmelerini önemla ve
seleri
talebesinin
devlet orta okul, lise bitirme ve devlet
tekrar rica ederim.
olgunluk
imtihanları
maarif müdürlerinin reishğinde
Maarif Vekili
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Tebliğler Dergisinin 171 inci sayısında yayınla
nan 829 sıra sayılı tamim gereğince, geçen ders yılı
içinde talebeden toplanıp birer sınıf yukarıya geçen
talebeye devredilen kullanılmış ders kitaplarının sa
yısı 800.000 i bulmuştur. Kâğıt tasarrufu bakımın
dan memleket iktisadiyatı için büyük değer ve önem
taşıyan bu işin içinde bulımduğumuz ders yıbnda da
tekrar edilmesi uygtm görülmüştür. Kâğıt fiyatlarının
çok yükselmiş olması, kâğıt ve baskı malzemesi temi
A . Ö.
H a sa n -Â li Y ü c el
nindeki aşırı güçlükler bugünkü dünya durumunun
doğurduğu sıkıntılar devam ettikçe kitap toplama işi OKTA ÖĞRETİM UMUM
2 2 / I V / 1 9 4 5
iMÜDÜRLÜĞÜ
ne baş vurulmasını zaruret haline getirmektedir. Bü
' ÖZET:
tün okul idarelerinin ve maarif müdürlüklerinin önü
Sayı: 53231/7-10164
Son dersten sonra
müzdeki 1943— 44 ders yılında kitap sıkıntısını kıs
talebenin sınıflardan
men önliyecek, kâğıt sarfını azaltacak ve dolayısiyle
■*‘ ^ ' ^ 1
çıkarılması h.
ulusal gelirimizi koruyacak olan aşağıdaki hususları
Son defa yaptığım teftiş seyahatimde
bazı
zamanında ve eksiksiz
olarak yerine getirmelerini,
okullarda öğretmenlerin son dersten sonra talebeyi çı
kitap toplama ve bunları talebeye dağıtma işlerinde
karmadan sınıflardan çıktıklarım gördüm. Talebeden
dikkat ve hassasiyetle çalışmalarını rica ederim.
önce derse girmek, talebeyi çıkardıktan sonra çıkmak
1. — Ellerindeki ders kitaplarını iyi kullanma
bütün bir günün her ders saati için kabul edilmiş bir
ları ve bunları arkadaşları için temiz olarak saklama
usuldür. Bu sebepten son saatlerde de öğretmenlerin
ları lüzumunun kendilerine düşen bir ödev ve memleket
talebeyi tamamen çıkardıktan sonra sınıftan çıkmaları
borcu olduğu, bu suretle ulusal servetin de korımalâzımdır. Bu hususa gereken önemin verilmesini rica
cağı, derslerde ve bunun için yapılacak özel toplantı
ederim.
larda talebemize devamlı olarak telkin edilmeli, bu
Maarif Vekili
H . A.
H a sa n -Â li Y ü c e l
işin mânası ve önemi anlatılmalıdır.
2. — Hali vakti yerinde olan talebe, kitaplarını,
kendi sınıflarına geçecek fakir arkadaşlarına arma
ORTA ÖĞRETİM UMLÜM
2 0 / I V / 1 9 4 5
MÜDÜRLÜĞÜ
ğan edilmek üzere okul idarelerine kendi arzulariyle
ÖZET:
bir makbuz karşılığında teshm edeceklerdir. Ailesinin
Sayı: 51293/5-9853
Devlet orta okul
yaşama şartlan elverişli olmıyan talebe, kitaplarını,
ve lise bitirme im
yine kendi arzulariyle, üzerlerindeki fiyatlardan mâkul
tihanlarında bütün
lemeye kalan tale
bir indirme yaparak okul kooperatiflerine satacaklar
belerin imtihanla
dır. Okul kooperatifleri bımları satın alınma fiyajtları h.
riyle ertesi ders yıh içinde yeni talebeye devredecekler
Devlet orta okul ve lise bitirme imtihanlarında
dir. Kooperatifi bulunmıyan okullarda fakir talebeden
'bütünlemeye kalan talebelerin ertesi yıl bütünleme
satın alınacak kitapların bedelini bunlara hemen ödeme
imtihanlarında hangi yılın öğretiminden mesul tutu
ye imkân bulunamazsa muvakkaten bir makbuz veril
lacaklarında tereddüde düşüldüğü bir kısım okul mü
mekle iktifa edilir. Ders yılı başladıktan ve bu kitap
dürlüklerinin müracaatlarından anlaşılmıştır.
lar yeni talebeye devredildikten sonra bu makbuzlarda
Her ders yılının sonunda yapılan orta okul ve
gösterilen bedeller kitapların ilk sahiplerine hemen
lise bitirme imtihanlarında o yılın öğretimine göre
ödenir, veya bunların karşılığı olarak kendilerine lü
soru sorulacağından eski yıllarda bütünlemeye kalan
zumlu ders kitapları verilir. Bütün bu işler okul ida
talebelerin de imtihana girecekleri ders yılında okulda
recilerinin şahsi nezaret ve mesuliyetleri altında ya
okutulmuş olan derslerden ve bahislerden mesul tutul
pılır.
maları lâzımdır.
3. — Yeni talebeye devredilmesinde okul idare
Buna göre hareket edilmesini rica ederim.
lerince sıhlıi mahzur görülen kitaplar toplama işinin
Maarif Vekili
dışında bırakılır.
H. A.
H a sa n -Â li Y ü cet
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okul müdürlerinden mürekkep olarak kurulacak heyetle
rin tesbit edeceği yerlerde yine aynı heyetlerce teşkil
olunacak imtihan komisyonları tarafından yapılacaktır.
Öğretmen okullarının sözlü imtihan komisyonları da bu
heyetlerce teşkil oltmacaktır. Bu heyetlerin kararlan ve
imtihan komisyonları için seçtikleri üyeler malûmat hâ
sıl olmak ve icabında değiştirilmek üzere 20 mayısa
kadar Vekilliğe bildirilmiş bulunacaktır.,
4. — Üçüncü maddede bahsi geçen komisyon
ların teşkilinde şu noktalar göz önünde bulundurula
caktır:
a) Öğretmeni az olan okullarda aynı öğretmen
ler muhtelif komisyonlara girebilirler.
b) Talebesi pek çok olan okullarda bir dersin
sözlü imtihanı için iki komisyon teşkil edi
lebilir.
■
c) Eleme imtihanlariyle
devlet olgunluk imtihanlarmın her dalı için ancak bir komisyon
teşkil edilecektir.
5. — Bir dersin sözlü imtihanına girecek talebe
sayısı, imtihan bir günde bitirilemiyecek kadar çoksa
talebe guruplara ayrılarak her gurup ayrı ayrı günlerde
imtihan edilecektir.
6 . — Eleme imtihanları
saat 9 da başlayıp
12.15 te bitecektir.
7. — Devlet olgunluk imtihanları saat 9 da baş
layıp 13.15 te bitecektir.
8 . — Okul dışından imtihana girenlerin imtihan
ları da talebe ile birlikte yapılacakur.
9. — Ticaret, Kız Teknik Öğretim ve Y^apı Usta
Okullarının imtihan komisyonlarının teşkili işi ve imti
hanları bu okullara mahsus talimatnamelere göre ya
pılacaktır.
10 . — Bölge sanat okullariyle erkek meslek öğ
retmen okulunun imtihanları hakkında Erkek Teknik
Öğretim Müdürlüğü ifadesiyle yapılan 15/IV/1943 tarih
ve 5506 sayılı tamime ve 22/IV/1943 tarih ve 5962
sayılı emre göre hareket olunacaktır.
Maarif Vekili

K

Y.

H a s a îi-Â li Y ü c e l

;ayfa :

19 Nisan 1943

Maarif N'^ekilliği Tebliğler Dergisi

156

1 9 4 2-1 94 3 ders yılı sonu imtihanları
1. ORTA ÖĞRETİM OKULLARI

Günler

Orta okul ve L iselerin
1 ve 2 nci sın ıfla rı

O rta okul 3

26 Mayıs Çarşamba
(Sabah)

Ders kesimi ve öğretmen toplantısı
Devlet Ortaokul
gireceklerin ilânı

29 Cumartesi

1 Haziran Salı

Ö ğretm en O k u l
la rın ın M eslekî
s ın ıfla r ı [ * ]

Lise 3

imtihanına

Not karnelerinin verilmesi

Lise bitirme imtihanına gireceklerin ilânı

Ders kesimi ve öğ
retmen toplantısı

Lise bitirme imtihanlarının başlaması
Eleme imtihanları :
1) Türkçe

2 Çarşamba

2l Tabiat Bilgisi

3 Perşembe

Sözlü imtihanların
başlaması

3) Matematik

4 Cuma
9 Haziran Çarşamba
(Sabah)

Eleme imtihanları neticelerinin
tebliği

10 Perşembe

Sözlü imtihanların başlaması
•

16 Çarşamba
(Akşam)

Lise bitirme imtihanların’n bitmesi

Lise bitirme imtihanları neticelerinin tebliği

18 Cuma

Sözlü imtihanların
bitmesi

21 Pazartesi

23 Çarşamba

Devlet olgunluk imtihanları:
Ed. Kolu
Fen Kolu
Klâsik Kol
1) Türkçe Komp. l) Türkçe Komp. l) Türkçe Komp.

-

25 Cuma
28 Pazartesi

•

30 Çarşamba
(Akşam)

.

Sözlü imtihanların bitmesi

2) Edebiyat

2) Matematik gr. 2) Lâtince

3) Felsefe gr.
veya tarih

3) Tabiiye gr.
veya fizik

3) Edebiyat veya
tarih

4) Tabiiye gr.
veya matematik gr.

4) Felsefe gr.
veya tarih

4) Tabiiye gr.
veya matematik gr

[*] Orta okul ve Lise sınıflarını ihtiva eden öğretmen okullarının bu kısımlarındaki talebe, orta okul ve lise talebesiyle aynı tarihlerde imtihanlara gireceklerdir.

II. t ic a r e t ö ğ r e t im OKULLARI
1
T icaret Liseleri ve orta T icaret O k u lların ın
1 inci ve 2 nci sın ıfla riy le Akşam T icaret
O ku lların ın i inci sın ıfların d a

(»ünler

26 Mayıs Çarşamba (sabah)

Bitirme imtihanlarına gireceklerin ilânı

(sabah)

Bitirme imtihanlarının başlaması
-

-------- --------------------- ------------

24 Haziran Perşembe (akşam)

30 Haziran Çarşmba (akşam)

O rta T icaret ve A kşam T icaret
a k u lirrı son sın ıf

Ders kesim i ve öğretm en top lan tıları

29 Mayıs Cumartesi (sabah)

31 Mayıs Pazartesi

T ica ret Liseleri son sın ıf

Bitirme imtihanlarının sonu.

Bitirme imtihanlarının sonu

19 N isa n 1943

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

III.
A.

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI

KIZ ENSTİTÜLERİ VE AKŞAM KIZ SANAT OKULLARI

K ız E n stitü leri 1 - 4 . sın ıfiariy le akşam
kız sanal c k n lla n n ın birinci sın ıfların d a

G Ü N L E R

Sayfa: 1 5 7

Kız E n stitü lerin in son
sın ıfların d a

Akşam kız sanat oku lların ın
son sın ıfların d a
F

26 Mayıs Çarşamba (sabah)

Ders kesinli ve öğretm en to p lan tıları

î

28 Mayıs Cuma (sabah)

Bitirme imtihanlarına gireceklerin
ilânı.

31 Mayıs Pazartesi (sabah)

Umumî ders imtihanlarının baş
laması.

V

j
—----------------------------- --------- ---. -

. _ .ii:

Bitirme imtihanlarının başlaması.

-

12 Haziran Cumartesi (öğle)

Umumi ders imtihanlarının bitmesi Bitimle imtihanlarının sonu.

14 Haziran Pazartesi (sabah)

Meslekî ve pratik ders imtihanla
rının başlaması.

3 f Haziran Çarşamba (akşam)

Meslekî ve pratik ders imtihanla
rının bitmesi.

1 Temmuz Perşembe (sabah)

Kız Meslek Öretmen okulu müsa
baka imtihanına girecek namzet
talebenin seçilmesi için son sınıf
öğretmenleri toplantısı.

'

Kız Meslek Öğretmen okuluna
gireceklerin müsabaka imtihanla
rının başlaması.

1
5 Temmuz Pazartesi (sabah)

]

i

•

i

15 Temmuz Perşembe (akşam)

i

Müsabaka imtihanlarının sonu.

'

______________

B.
Ji

.

!

......... . L . . .__________________________________________ - ..... ...

*

•
ik in ci sın ıf

‘
;
1

:

Teorik derslerin kesilmesi, öğretmenler top
lantısı, pratik atelye çalışmasının başlaması

Üçüncü sın ıf
^

Ders kesimi ve öğretmenler top
lantısı.

Ders tatbikatı ve pratik ders imtihanlanmn
sonu.

Umumi ve yardımcı mesleki ve
pratik dersler imtihanlarının baş
laması.

31 Mayıs Pazarıesi (sabah)

Umumî ve yardımcı meslekî ve
pratik dersler imtihanlarının bit
mesi.

Pratik atelye çalutmasının sonu.

15 Temmuz Perşembe (akşam)

.\telye çalışmalarının bitmesi.

C. ERKEK TERZİLİK OKULU
Günler

1, 2.

s ın ıfla r

3 ve 4.

29 Mayıs Cumartesi

Derslerin kesilmesi

31 Mayıs Pazartesi

Öğretmenler toplantısı

2 Haziran Çarşamba

14 Haziran Pazartesi akşamı

.....

Ders tatbikatı ve pratik ders imtihanlarının
başlaması

3 Mayıs pazartesi (sabah)

1 Haziran Salı

.

KIZ MESLEK ÖĞRETMEN OKULU

. . .
B irin ci sın ıf

G ünler

30 Haziran Çarşamba (akşam)

f

•

Kiz Meslek Öğretmen okulu mü
sabaka imtihanına girecek nam
zetlerin ilânı.

1 Temmuz Perşembe (akşam)

26 Mayıs Çarşamba (sabah)

'

Sınıf geçme
başlangıcı

durumunun talebeye

tebliği

ve tatil

.Miııflar

Bitirme imtihanlarına gireceklerin ilânı

Bitirme imtihanlarına başlanması
Bitirme imtihanlarının bitmesi

.

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y fa : ı s î i

19 N is a n T 9 4 3

D. AKŞAM ERKEK TERZİLİK OKULU

1.

Günler

j

sınıflar

2.

29 Mayıs Cumartesi

Derslerin kesilmesi

31 Mayıs Pazartesi

Öğretmenler toplantısı
Sınıf geçme durumunun talebeye
başlaması

1 Haziran Salı

tebliği

ve tatilin

sı nıfl ar

î

Bitirme imtihanlarına'gireceklerin ilâm

Bitirme imtihanlarının başlaması

2 Haziran Çarşamba

Bitirme imtihanlarının bitmesi

14 Haziran Pazartesi akşamı
Not: Sipariş atelyesi, çalışmalarım 15 temmuz perşembe akşamı sona erdirecektir.

IV.

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI
A.

YAPI USTA OKULLARI

B itirm e im tih an ın a tâbi o lan
1. 2 ve 4 .

Günler

sın ıfla r
5. Sınıf

3. Sınıf
29 Mayıs Cumartesi

TeoriJt derslerin kesilmesi.

Teorik derslerin kesilmesi

31 AVayıs Pazartesi

Öğretmenler toplantısı

Öğretmenler to plantısı

Atelye paratiğinin başlaması.

Bitirme imtihanına gireceklerin ilânı

1 Haziran Salı

2 Haziran Çarşamba

Bitirme imtihanlanmn başlaması

,

Türkçe bitirme imtihanı.

3 Haziran Perşembe
Türkçe bitirme imtihanı.

4 Haziran Cuma

Mesleki teknoloji bitirme imtihanı.

7 Haziran Pazartesi

Meslekî resim bitirme imtihanı.

8 Haziran Salı

Bitirme imtihanlanmn sonu

15 Haziran Salı

16 Haziran Çarşamba

Öğretmenler toplantısı,
girebileceklerin tesbiti.

17 Haziran Perşembe

2 inci devreye girebileceklerin atelye
pratiğinin başlaması.

31 Temmuz Cumartesi

2 Ağustos Pazartesi

ikinci devreye

Atelye pratiğinin sonu

Atelye pratiğinin sonu.

Atelye öğretmenleri toplantısı ve sınıf geç
me durumunun ilânı.

Atelye öğretmenleri tıplantısı
devreye girebileceklerin ilânı.

ve ikinci

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

19 Nisan 1943

S a y f a lı 5 9

B ERKEK SANAT OKULLARI
1. ve 2 . s ı n ı f l a r

G ü n l e r

5. S ı n ı f

3. S ı n ı f

4. S ı n ı f

20 Nisan Salı ( Akşam )

Derslerin kesilmesi.

21 Nisan Çarşamba

Öğretmenler toplantısı.

22 Nisan Perşembe

Bitirme imtihanlarına gireceklerin ilânı.

26 Nisan Pazartesi

Teorik dersler bitirme imtihanlarının başlaması.
Aritmetik
imtihanı.

7 Mayıs Cuma

ve Geometri bitirme

10 Mayıs Pazartesi

Türkçe bitirme imtihanı.

11 iMayıs Sal ı

Mesleki resim bitirme imtihanı.

12 Mayıs Çarşamba

Atelye ve mesleki
başlaması.

14 Mayıs Cuma ( Akşam )

Atelye ve meslekî teknoloji bitirme imtihanlarının sonu.

15 Mayıs Cumartesi

Bitirme imtihanlannın neticesinin ilânı.

17 Mayıs Pazartesi

Atelye pratiğinin başlaması.

29 Mayıs Cumartesi (Öğle)

Teorik ve pratik derslerin kesilmesi

31 Mayıs Pazartesi

Öğretmenler toplantısı

Sınıf geçme neticelerinin ilânı

2 Haziran Çarşamba

Tatil

1 Eylül Çarşamba

bitirme

•

1 Haziran Salı

31 Temmuz Cumartesi (Öğle)

teknoloji

Atelye pratiğinin başlaması.

Atelye pratiğinin sonu ve tatil.

Atelye pratiğinin tekrar başlaması

imtihanlarının

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

S a y fa ; l o o
TİCARET ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 7420/2-5617

16/IV/I94İ
ÖZET;

Sayı : 20/71-8-301

Talebe dosyaları h.

1020

A.

2 2 / i r / 194 5
ÖZET:

Okul spor yurt'arı
talimatnamesinin 24
ve 26 ncı maddeleiine aykırı hare
ket eden talebeler h.
Okul spor yurtlan talimatnamesinin 24 ve 26
ncı maddelerine aykırı hareket eden talebeler okul
ların disiplin kurulları tarafından cezalandırılmakta
dırlar.
Yukarda adı geçen maddelerin okul müdürleri
tarafından talebelere bir defa daha hatırlatılmasını di
lerim.
Maarif Vekili

1022

Lise ve orta okullarla öğretmen okullarında
kullanılmakta olan talebe dosyalarının ticaret liseleriy
le orta ticaret okullarında da kullanılması ve bu hu
susta Orta Öğretim Umum Müdürlüğü tarafından ya
pılan ve Vekillik Tebliğler Dergisinin 2 nci cilt 59
uncu sayısında yayınlanan 23/2/1940 tarih ve 328
sayılı tamimin bu okullarda da aynen tatbiki uygun
görülmüştür.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
A.

BEDEN TERBİYESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

19 Nisan 1943

H a sa n -Â li

Yücel

V.

A.

H a sa n -Â li

Yücel

L ise le rin b irin ci
sın ıfın a m ah su s
G EN EL C O Ğ R A FY A
kitabının
fasikülü

4 üncü

satışa çıkarıldı.

Fivatı

30.

Krs.

TA R İH V E S İK A L A R I
dergisinin 10 uncu sayısı yayınlandı.

Bu sayıdaki yazılar:
KÜTÜPHANELER
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 5034/2/81

1021

29/ IV/1945
ÖZET:

Sayı; 8022/5/705

Bir
sene içinde
umumî kütüphane
lere kaydedilen ki
tapların bildirilme
si h.

1 — Bir sene içinde umumi kütüphanelere kay
dedilen kitapların mevcudunu bildirmek üzere doldu
rulması lâzıragelen istatistik cetvelinden iki adedi
posta ile kütüphanelere gönderilmiştir.
2 — Bu istatistik cetvelinin, üzerindeki izahlar
dairesinde ve Tebliğler Dergisinin 74 üncü sayısında
çıkan 4/IV/1940 tarihli ve 5032/1-315 sayılı tebliğ
ile yine Tebliğler Dergisinin 116 ncı sayısında çıkan
İstatistik Umum Müdürlüğünün 17/111/1941 tarihli
ve 1788/310 sayılı tamimi göz önünde tutularak dol
durulmasını ve bir nüshasının tasdikli olarak vaktin
de Kütüphaneler Müdürlüğüne gönderilmesini rica
ederim.
Maarif Vekili y.
A.

/>.

thsan

SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

Sungu

2 9/ I V / 194 5
ÖZET:

F a ik

Memur ve öğret
menlerimizin asker
lik vukuatı h.

1023

Memur ve öğretmenlerimizden tecilli veya celp
ten tehirli olup her hangi bir suretle vazifesiyle ilişi
ği kesilen bilcümle yedek subay ve askeri memurların
seferberlik müdürlüğüne vukuatı
verilirken (istifa,
mâlûlen tekaüt, vekâlet emrine almamak veya mes
lekten ihraç) gibi vazifelerinden ayrılma sebeplerinin
de açık olarak bildirilmesini dilerim.
Maarif Vekili

Al.

B.

H a sa n -Â li

Atatürkün Ankaraya gelişi

Yücel

R eşit

Atıcılar Kanunnamesi
H a lim

Baki

Y e şet

Ç ağatay

Kapıcıbaşı N işli Mehmet Ağanın Mos
kova sefaretnamesi
F a ik

R eşit

JJnat

Karaosmanoğullarına ait bazı vesikalar.

Mora

U lu ça y

ihtilâli tarihçesi
A ziz

İlk Öğretim Umum Müdürlüğü Şube Müdürle
rinden Fuat Baymur Gazi Terbiye Enstitüsü Ted
ris Usulü Öğretmenliğine naklen tâyin edilmiştir.

K unter

Osmanlı İmparatorluğunda maden hu
kuk ve iktisadiyatı hakkında vesikalar

Ç ağatay

TÂYİNLER:

L nat

B erker

Fiyatı 100 kuruş

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR
1

12

23

34

45

2

13

24

35

46

3

j 14

25

36

47

4

15

26

37

48

5

16

27

38

49

6

17

28

39

50

7

18

29

40

51

8

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

1

_

MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİCÎ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

U R . İLGİLİ MAKAM VE MÜES
SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. c .
MAARİF VEKİLLİĞİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALS AND IKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELÎDU»

TEBLİĞLER DERGİSİ
O LT: 5

26 NİSAN 1 9 4 3

TAMİMLER:
GÜZEL SANATLAR
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 102312/1/151

1024

30

I V / 1 9 4 3

ÖZET:

SA Y I: 221

dedilen talebelerin resim ve adlarını ihtiva etmek üze
re Vekilliğimizce neşredilecek iftihar kitabı için lü
zumlu bulunan malûmat ve resimlerin, aşağıda gösteri
len esaslara göre şimdiden hazırlanmasını rica ederim.

Örnek ; 1

Fiş No :

.

1 ^
— Fotoğraflar:

Temsil bayramında
oynanacak eserle
rin radyo ile ya
yınlanacağı h.

1942— 1943 ders yılının sona ermekte olması
dolayısiyle Ankara Devlet Konsers-atuvan Tiyatro ve
Opera Şubeleri talebeleri tarafından. Tatbikat Sahnesi
artistlerinin de iştirakiyle muhtelif piyes ve operaların
temsil edilmesine karar verilmiştir.

Sınıf [*] ;
a) Fotoğraflar başaçık çıkartılmış olacak, baş ve
göğüs kısımlarını ihtiva edecek ve siyah renkte ola
caktır.

Fotoğraf
Şube :

b) Fotoğraf kâğıtları düz (Grensiz) olacaktır.

Okulun a d ı:

c) Fotoğraflar, kâğıtların kenarında boş kalan
beyaz kısımlar hesaba katılmaksızın, 4 ,5 X 6 boyun
da olacaktır.

Talebenin numarası :

d) Erkek talebenin saçları düzgün kesilmiş ve
taranmış, kız talebenin de taranarak
düzeltilmiş bir
2
mayıs 19^3 tarihinden 18 haziran 1943 e ka
Talebenin adı :
vaziyette olacaktır.
dar bir buçuk ay devam edecek olan bu temsil bayra
e) Erkek talebenin fotoğrafiarının bıyıksız olma
mında oynanacak eserlerin adlan ile bunlardan radyo
sına dikkat edilecektir.
Talebenin soyadı:
ile yayınlanacakların günleri aşağıda gösterilmiştir.
f ) Kız talebenin fotoğrafları okullarca kabul edi
Radyo ile yayınlanacağı
len formalarla, erkek talebenin fotoğrafları da düzgün
Babasının mesleği:
Oynanacak eserler
günler
bir kıyafetle ceketli, gömleklerinin yakalan kapalı, bo(Ölmüş dahi olsa yazılacak)
Oidipus
2/V / 1 9 4 3 pazar
Saat 21
yunbağları düzgün bağlanmış bir şekilde çıkartılacak
Antigone
13 /V / 1 9 4 3 perşembe » 2 1
tır.
Babasının adı ■
Minna von Barnhelm
(Radyoya verilmiyecektir)
i) Fotoğraflar cepheden ciddî ve tabiî bir tavır
Satılmış Nişanlı
2 O/V/ 1 9 4 3 perşembe » 2 1
la çıkartılacaktır.
Babasının soyadı :
Bastien ve Otelci Kadın
24 /V / I 943 pazartesi » 2 1
h) Fotoğrafların vazıh ve temiz olması, fonları
Fidelio
2 7 /V / 1 9 4 3 perşembe » 21
nın düz ve şekilsiz bulımması lâzımdır.
Parasız yatılı talebe midir ?
Madam Butterfly
7 / V I/ 19 4 3 pazartesi » 2 1
i) Fotoğrafların üzeri mühürlenmemiş olacaktır.
Julius Caesar
(Radyoya verilmiyecektir)
2 — iftihar fişleri:
Doğrudur
Radyosu olan her yerde, okul talebesinin temsil
(Okultm
Resmî Mühürü)
a)
iftihar kitabına geçecek her talebe için aşağı
bayramında oynanacak piyes ve operaları dinliyebilmeMüdürün
İmzası
da örneği yazılı (1 numaralı) fiş doldurulacaktır.
leri için:
NOT
b) Fişler 1 5 X 2 0 boyımda olacak ve her talebe
1 — Cevaplar soruların karşısına yazılacak.
1 — Temsil günlerinde, radyosu olan bütün ya
için iki nüsha tanzim edilecektir.
2 — Meslek hanesine asker, memur, rençper, ame
tılı okullarda talebenin toplu olarak radyoyu dinleme
c) Her sınıfın fişlerine birden başlamak üzere
le gibi umumi tâbirler değil «Jandarma Yüz
lerinin ve radyosu olmıyan yatılı ve gündüzlü okul
sıra numarası verilecektir.
başısı, Polis Memuru, Tahrirat Kâtibi, Tesvi
talebelerinin de bu temsilleri halkevlerinde takibetmeyeci
Ustası» gibi alâkadarlann işini belinecek
3 — Listeler:
lerinin teminini,
2 — Oynanacak eserlerin ve bımların hangi gün
ve saatlerde radyo ile yayınlanacağının, okul idareleri
tarafından talebelere bildirilmesini ve bütün bu dinle
melerin mahallî ve günlük şartlara uydurulmasını di
lerim.

malûmat konulacaktır.
Aşağıda yazılı örneğe (No. 2) uygun olarak
( * ) — Orta kısımları olan liselerde sınıflar:
iki nüsha tanzim edilecektir.
I, II, III, IV , V, V I rakamlariyle gösterilecektir.
a)

M aarif V ekili
M.

T.

A.

H asan -Â li

Yücel

Talebenin

Fiş
Numarası

O RTA ÖĞRETL m u m u m

MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 51293/4 11064

1025

30 /I V

Örnek: 2

S ın ıf

Adı

/ 1943

soyadı

Okulunun adı

$

No.

1 Babasının mesleği

Adı

soyadı

ÖZET:
1942 - 1943
ders
yılı İftihar listesi h.

1939 tarihli Disiplin Talimamamesinin 28 inci
maddesinin (B ) fıkrası hükümlerine göre 1942— 1943
ders yılı içinde okullarca iftihar listesine adlan kay-

-

.

1
î
1

------

--------- -------
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Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

S a y fa : 1 5 2

Örnek: 3
Sınıf :

Şube :
Fotoğraf
Okulun ad ı:

26 N isa n 1943

4 — Mükâfat fişleri:
a) Disiplin Talimatnamesinin 28 inci maddesi
nin (C) fıkrası hükümlerine göre okul tahsilinin so
nunda devrenin bütün senelerinde iftihar listesinden
silinmemiş olanlann adlan aynca fişe (No. 3) geçirile
cektir. Bu fişler iki nüsha tanzim edilecektir.
b) Talebenin dosyalan, adlarının

Sakıt hükümetçe bastırılmış olan Birinci tertibin
1, 2, 3, 4 üncü ciltleriyle 1— 4 zeylinden Yüksek Ve
kâletlerinde ve bağlı bulunan dairelerde mevcut olan
takımların tamamlanması için 5, 6, 7 ve 8 inci ciltlerden
kaç nüshaya ihtiyaç bulunduğımun bildirilmesini arz
ederim.

neşredildiği

Başvekil Nam’na Müsteşar

iftihar kitapları iyice tetkik edildikten ve başka okul

C. Y e ¡ i l

lardan gelenlerin durumları, icabederse geldikleri okul
Talebenin numactsı:

lardan sorularak kati şekilde tesbit edildikten sonra ad
N E Ş R İY A T
M Ü D ÜRLÜĞÜ

ları bu fişe geçirilecektir.
Talebenin adı :

c) Talebenin adlarının hangi yıllara ait iftihar ki

bında adları neşredilmemiş olanların durumları fişte
açıkça gösterilecektir.
5 — Bu tamimin 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde
yazılı fişler ve liste bir haziran 1943 tarihinde doğru
dan doğruya Orta Öğretim Umum Müdürlüğü adına
postaya verilmiş olacaktır.

Babasının adı
Babasının soyadı :

6 — Bu tamimin hükümleri orta dereceli resmi
ve hususi okullarla meslek okullarmca yerine getirile
cektir.
Maarif Vekili

Parasız yatılı talebe midir?

H .

Adının neşredildiği İftihar
Sayfa Numaraları

A.

H a sa n -Â li

Yücel

Birinci tertip 5, 6, 7 ve 8 inci cilt Düsturlar hak
kında Başvekâlet Yüksek Makamından alınan 7/IV/
1943 tarihli, 130"’ sayılı yazının bir örneği olduğu gi
bi yukarıya çıkarılnuştır.
Vekilliğimizce

evv^elce

kendilerine

düsturların

diğer ciltleri gönderilmiş bulunan maarif ve okul mü
dürlüklerinin ihtiyaçlarını

tesbit ederek bir yazı ile

Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğüne bildirmelerini ri
ca ederim.
Maarif Vekili

Kitaplarının: Yılı ve

A.

T. C. •
BAŞVEKÂLET
Neşriyat ve Müdevvenat
•Dairesi Müdürlüğü
Sayı: 1307

Ö.

H a sa n -Â li

Y ücel

L is e le rin b irin ci
sın ıfın a m a h su s

Düşünceler:

G EN EL C O Ğ R A F Y A

Maarif Vekâletine
b) Listelere başta son sınıf olmak üzere diğer
sınıflar sıra ile geçirilecek, sınıflar arasında boş bir
kısım bırakılacak ve her kısmın hangi sınıfa ait olduğu
listelerde açıkça gösterilecektir:

5, 6, 7 ve 8 inci cilt
Düsturlar h.

1026

tesine geçtikleri halde her hangi bir sebeple iftihar kita

Babasının mesleği :
(Babası ölmüş dahi olsa
mesleği yazılacak)______

ÖZET:

Sayı : 81/3980

taplarında ve hangi sahifede neşredildiği, iftihar lis
Talebenin soyadı:

Î / V / I 9 4 3

Biricni tertip Düsturun 14 kânunusani
1299
tarihinden Meşrutiyetin ilânı tarihi olan 10 temmuz
1324 tarihine kadar tedvin olunmıyan kısımları birinci
tertip 5, 6, 7 ve 8 inci cilt Düstur adı altında başarı
larak bu tertip de ikmal edilmiştir.

kitabının
fasikülü

4 üncü

satışa çıkarıldı.

Fiyatı

30

Krş.

BU DERG İDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAM İM LERLE D İĞ ER YAZILAR TA RA FIM IZD A N OKUNM UŞTUR
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

3LİARİF
h

VEKİLLİĞİ

Od ü r l ü ğ ü n c e

PAZARTESİ

NEŞRİYAT

h er

GÜNLERİ

h a fta

ÇIKARI

LIR. a O lL l MAKAM VE MÜES-

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

&ESSLERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TiBLİGLER DERGİSİ
CİLT: 5

3 M AYIS 1943

KARARNAMELER

SA Y I: 222

;

n iz a m n a m e l e r

ik in c i

Bö l ü m

SANDIĞIN SERMAYESİ
2

Kararname N o. 19696

Karar Sayısı: 2/19828
Resmî daire ve müesseselere ait ilânların 1 ha
ziran 1943 tarihinden itibaren aşağıdaki şartlar daire
sinde Türk Basın Birliği vasıtasiyle neşrettirilmesi
İcra Vekilleri Heyetinin 29/IV/1943 tarihli içtimaında kabul olunmuştur.
1 — Resmî dâire ve müesseseler, Türk Basın
Birliği teşkilâtı olan yerlerde neşrettirecekleri her nevi
ilânları bu birliğe veya kuracağı müesseseye verecekler
ve ilân bedellerini de bunlara ödiyeceklerdir.
2 — Türk Basın Birliği veya teşkil edeceği mü
essese kendisine verilen ilânlardan 2490 sayılı artırma,
eksiltme ve ihale kanununun yedinci maddesine tâbi
olan işlerde bu madde ve 22/11/1938 tarihli ve 2/8240
sayılı kararname hükümlerine riayet edecektir. Ancak
gerek bu kabîl ve gerekse diğer ilânların her hangi tek
nik sebeple veya başka bir zaruretle istenilen mecmua
ve gazetelerde yapılmasına imkân görmediği takdirde
bunu dairesine bildirmekle beraber hizmetin durmaması
için ilânı başka bir gazete veya mecmua ile yapmaya
selâhiyetlidir.
3 — İlânların Maarif Cemiyeti vasıtasiyle yapıl
ması baklandaki 20/7/1931 tarihli ve 11499 sayılı ka
rarname hükmü mülgadır.
REİSİCUMHÖR
tS M E T

Başvekil

5.

S a ra ço ğlu

R.

Hariciye vekili

A .R .A rt u n k a l

R .P e k e r

N . A lefiem en cio ğlu

Yücel

İktisat Vekili
Tuad

S ır m e n

H.

Strrt

D ay

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

•fimrük ve İnhisarlar Vekili
Suad

Nafıa Vekili

Ü rgü b lü

Dr.

H .

A la ta ş

Ziraat Vekili "
Ş. R . H a t ip o ğ lu

Münakalât Vekili

Ticaret Vekili

A. F.

C. s .

C ehesoy

S iren

İN Ö N Ü

Başvekil

Adliye Vekili

S a ra ço ğlu

R

$.

M. M. Vekili Dahiliye Vekili
A .R . A r tu n k a l

R.

Maliye Vekili

F.

A ğra lı

Fuad

P eker

.

T ürel

Hariciye Vekili

N .

A ien em en cio ğlu

Maarif Vekili
.

Nafıa Vekili

Y ücel

İktisat Vekili

S ırrı

Suad

H .

F.

D ay

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

S irm en

D r.

f i

. A la ta §

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

A.

Dahiliye vekili

Maarif Vekili

REİSİCUMHUR
İS M E T

Ü rg ü b lü

Ziraat Vekili
Ş. R .

Münakalât Vekili

T ürel

iM. iM. Vekili

Maliye Vekili
F. A ğ r a lı

3803 ve 4274 sayılı kanunlara müsteniden Maa
rif Vekilliğince teklif ve Devlet Şûrasınca tetkik edi
lerek 27/111/1943 tarihli ve 4924 sayılı tezkere ile tev
di olunan ilişik «Köy Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai
Yardım Sandığı Nizamnamesi» nin meriyete konul
ması; İcra Vekilleri Heyetince 31/3/1943 tarihinde
kabul olunmuştur.
31'/III/1943

İISÖ K IÜ

Adliye vekili

Ne^ri tarihi: 16/IV /1943

H a tip o ğlu

Ticaret Vekili

C,

C ebesoy

s.

S iren

Köy Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai
Yardım Sandığı Nizamnamesi
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
i^Iadde 1 — Köy enstitüsü talebeleriyle sandık
âzasma işbu nizamnamede yazılı yardımları yapmak
ve hükmi şahsiyeti haiz ve mercii Maarif Vekilliği
olmak üzere (Köy Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı) kurulmuştur.
Sandığın merkezi Ankaradır.
Madde 2 — Köy eğitmenleri, köy enstitüsü me
zunu öğretmenler, köy enstitüsünde vazife gören öğret
men, usta öğretici ve memurlarla gezici öğretmen ve
gezici başöğretmenler, bölge ilk öğretim müfettişleri
sandığın âzasıdırlar.

Madde 3 — Sandığın sermayesi ve gelirleri
şunlardır:
1 - Maarif Vekilliği bütçesine köy enstitüleri
masrafları namiyle her yıl konulacak tahsisat yekûnumm binde biri,
2 - Sandık âzasmın aylıklarından kesilecek yüz
de birler,
3 - Sandık âzası eğitmen, öğretmen, gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin okullarla ilgili iş
letmelerden elde ettikleri sâfi ürünlerin yüzde ikisin
den beşine kadar her yıl Maarif Vekilliğince takdir
olunacak miktarı,
4 - Teberrular,
5 - Sandığa dâhil öğretmenlerin vefatı halinde
okula ait olup menfaati öğretmene tahsis edilmiş bu
lunan emvalin ölüm yılı içinde elde edilecek hasılatı
nın yansının satışından hâsıl olan paraları
6 - Sandık sermayesinin gelirleriyle sair bilûmıun
gelirler.
Madde 4 — Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen
ve gezici başöğretmenler, okul ile ilgili işletmelerin
(Talimamamesine tevfikan tutulacak işletme defterle
rine uygun olarak) bir yıllık sâfi gelirleriyle bunun
Maarif Vekilliğince tesbit edilmiş olan yüzdesin! gös
terir ve sandık idare heyetince hazırlanacak nümvmesi
veçhile tabettirilerek tevzi edilecek beyannameden iki
nüshayı doldurup imzahyarak senenin ilk ayı nihayetine
kadar vermekle mükelleftirler. Beyannamede gösterilen
sandık hissesinin daha önce sandığın veznedarlığını
yapan bankaya yatırılması veya posta ile gönderilmesi
ve makbuzunun tarih ve numarasının beyannamenin
mahsus sütununa keydedilmesi lâzımdır. Bu beyanna
meleri eğitmen, öğretmen, ve başöğretmenler
bölge
gezici öğretmenlik veya başöğretmenliklerine, ve gezici
öğretmen veya gezici başöğretmenler de bölge ilk öğ
retim müfettişliklerine verirler.
Beyannameler alanlar tarafından incelenerek ve
mahallî rayiçler de göz önüne alınarak hakikata uygun
görülürse tasdik edilerek (Kaza köy öğretmenleri ve
eğitmenleri disiplin kurulu) başkanlığına gönderilir.
Beyannamede yazılı miktar ile okul işletmesi du
rumu arasında sandık hissesi aleyhine bir fark görül
düğü takdirde beyannameyi alan bölge gezici öğret
men veya başöğretmeni ise bımları mütalâalariyle bir
likte bölge ilk öğretim müfettişliğine gönderirler.
Bölge ilk öğretim müfettişliğince gerek bu su
retle mütalâa ile gönderilen Ve gerek doğrudan doğ
ruya verilip j-apılan incelemeler neticesinde hakikata
uygun görülmiyerek tasdik edilmiyen
beyarmameler
hakkında işletmelerde tetkikat yaparak işi bir karara
bağlamak üzere bölgeye dâhil öğretmen ve eğitmen
lerden üç kişiden mürekkep bir komisyon teşkil olunur.
Bu komisyona en kıdemli öğretmen riyaset eder.
Komisyon mahallinde ve en kısa bir zamanda işletme
defterlerini tetkik ve lüzum gördüğü tahkikatı yapar ve

dığı zamanlarda reis vazifesini görmek üzere diğer bi
rini de reis vekilliğine gizli reyle seçerler.
Madde 12 — İdare heyeti reis ve âzalanna san
dığa ait hizmetlerinden dolayı her ne nam ile olursa
olsun bir gûna ücret verilmez. Ancak başka yerlerden
gelenlere yol paralan ve zaruri masrafları sandıkça
ödenir.
Madde 13 — İdare heyetimn karar verebilmesi
için âzadan mürettep adedm en az yansından bir fazlasınm bulunması şartur.
dir.
Kararlar mevcudun ekseriyetiyle ittihaz olunur.
Kurul gerek doğrudan doğruya tasdik olunarak
Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ek
ve gerek komisyonlar tarafından karara bağlanarak
seriyet kazanmış sayılır.
gönderilen beyannamelerin birer nüshasım alıkor ve
Madde 14 — idare heyeti ayda bir muntazaman
ikinci nüshalarını bir cetvel ile nihayet şubat sonuna
toplanır ancak reis lüzum gördüğü takdirde idare hey
kadar merkez idare heyetine gönderir.
etini bir hafta evvel haber vermek şartiyle toplantıya
Madde 5 — Sandığın parası bu nizamname ile
çağırabilir.
sandık âzası için kabul edilen haller dışında hakiki
Madde 13 — İdare heyetinin kararlan munta
veya hükmi hiçbir şahsa veya müesseseye borç olarak
zaman bir deftere geçirilir, ve her kararın altı hazır
verilemez.
bulunan âza tarafından imzalamr.
Madde 6 — Sandığın veznedarlığını Maarif Ve
Madde 16 — İdare heyeunin vazife ve salâhi
kilinin mutabık kalacağı en müsait şartlar dâhilinde
yetleri şunlardır;
Millî Bankalardan biri ifa eder.
a) Sandığın geÜrlerini muntazaman tahsil ettir
Madde 7 — Sandığın mevcudu aşağıda yazıh
mek,
olduğu veçhile hıfzedihr ve işlettirihr.
b) İşbu nizamname hükümlerine tevfikan yapıla
a) İdare masraflarına kifayet edecek miktar,
cak yardımlar hakkında karar vermek,
b) Sandığın bir sene zarfında yapacağı karşılık
c) Sandığın para ve mallarmın iyi bir tarzda
sız yardımlar ile vereceği ödünç paralan karşılıyabileidare edilmesini ve işletilmesini temin ve sandık hecek miktar, (bu miktar sandığın yıllık hesabındaki
saplariyle muamelelermi murakabe etmek,
mevcudunun % 50 sinden aşağı olamaz) sandık idare
ç) Sandığm müdürü tarafından her sene hazır
heyetinin karariyle
tâyin olunarak millî bankadaki
lanacak bütçesi ve memur kadrosu ile yıllık hesabını
sandığın cari hesabında hıfzolunur.
ve murakabe heyeti tarafından verilecek raporları tet
Artan miktarın yarısı Devlet tahvillerine ve ha
kik etmek ve bunlar hakkmda karar vermek,
zine bonolarına ve diğer yansı da yine sandığın vez
d) Sandık müdürünün teklifi üzerine icabında
nedarlığını yapan millî bankaya uzun vâdeli veya ih
sandık bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında müna
barlı olarak idare heyeti karariyle yatırılabilir.
kale icrasına karar vermek, (fasıllar arasmdaki müna
kaleler Maarif Vekilinin tasdikiyle tekemmül eder).
Sandığın âzalanna işbu nizamname hükümlerine
e) Sandığın muhasebe usullerine ve muamelât
tevfikan yardım olarak vereceği ödünç paraların yekû
nu sandık mevcudunun % 25 ini geçemez.
• formüllerine ait olarak müdürlükçe hazırlanacak tahmamameleri tetkik ve tasdik etmek,
f) Sandığın müdürü veya idare heyeti reis ve aza
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
lan tarafından vâki teklifleri tetkik ve karara bağla
mak.
SANDIĞIN İDARESİ

ilgilinin sandığa ödiyeceği hisseyi tâyin ederek beyan
namenin altına imzalı olarak yazar ve ilgiliye verir. O
da kendi gösterdiği miktar ile komisyonun tâyin eyle
diği miktar arasındaki farkı yine yukarda yazılı oldu
ğu veçhile sandığın bankasına yatırır veya posta ile
gönderir ve buna ait makbuzun tarih ve numarasmı
da yine mahsus sütununa ayrıca işaret edildikten sonra
beyanname yukarda yazılı salâhiyetli makamlar vasıtasiyle kurula gönderihr. Komisyonun karan kesin

Madde 8 — Sandığın bir idare
murakabe heyeti vardır.

3 M ay ıs 1943

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y fa : 1 6 4

heyeti bir de

Madde 9 — İdare heyeti:
a) İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü merkez teş
kilâtından umum müdür tarafından inha ve Maarif
Vekili tarafından tasvıbedilecek bir zattan,
b) Sandığa dâinl ilk tedrisat müfettişleriyle köy
eğitmen ve öğretmenlerinden ve köy enstitüleri öğret
menlerinden her valilik merkezinde teşkil edilmiş olan
(vahhk köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulla
rı) tarafından seçilen birerden dört zattan, (bu fıkra
da yazılı olanların Ankara vilâyeti merkez teşkilâunda
bulunması şarttır).
•
c) Vekâlet hukuk müşavirinden,
ç) Sandık müdüründen,
d) ve sandığın başhekimhk vazifesini gören he
kimden, terekkübeder.
Madde 10 — İdare heybetinin disiplin kurullan
tarafından seçilecek âzasımn her sene sandığın yılhic
hesabının kabul ve tasdikini takibeden ay içersinde
üçte biri değiştirilir. Yalnız ilk iki sene için değişecek
âza idare heyetince kura ile ayrılır. Çıkan âzanın tek
rar seçilmeleri caizdir. Yeni âzanın seçilmelerine de
ğin eski âzanın âzahk sıfatlan devam eder. İnhilâl vu
kuunda seçilen âza, yerine seçildiği âzanın müddetini
ikmal eder.
Madde 11 — İdare heyeti her sene yeniden se
çilecek âzanın heyete iltihakından sonra yapılacak ilk
içtimada içlerinden birini reisliğe ve reisin bulunma

Madde 17 — Murakabe heyeti;
a) Maarif Vekili tarafından seçilecek bir maarif
müfettişinden,
b) Ankara Vilâyeti bölge ilk öğretim müfettiş
lerinden sandığa dâhil bir zattan,
c) Sandığa dâhil ve Ankara Vilâyeti merkezine
bağlı bir köy öğretmeninden,
terekkübeder.
(b) ve (e) fıkralarındaki müfettiş ve öğretmen
ler, her valilik merkezinde teşkil edilmiş olan (Valilik
köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulları) tara
fından seçihr.
Maarif müfettişi murakabe heyetinin reisliğini
yapar. Her üç murakıbın mensup olduğu sınıflardan
birer ,de yedek beraber seçilir, inhilâl vukuunda o sı
nıftan olan yedek, ayrılanm yerine kaim olur.
Hizmet müddeti bir sene olan murakıplar her
sene idare heyetinin değişen âzası ile birlikte seçilirler.
Çıkanların yeniden seçilmeleri caizdir.
Aladde 18 — Murakıplar en az senede iki defa
toplanarak sandığın altışar aylık devrelerine ait hesap
larını tetkik ve müsbit evrakını gözden geçirirler. Tet
kikler neticesini bildiren raporlarını müştereken imza
ederler ve bu raporların bir nüshasını Maarif Vekilli
ğine ve bir nüshasını da sandık idare heyetine verir
ler.
Maarif Vekilliğince idare heyetinin diyeceği so
rulduktan sonra gereği yapılır.
Madde 19 — Maarif Vekili murakabe heyetin
ce yapılan tetkikler haricinde olarak lüzum gördüğü

zaman sandığın muamelât ve hesabatını başkaca teftiş
ve tetkik ettirebilir.
Madde 20 — Sandığın bir müdür ve muhasebe
cisi ve lüzumu kadar memur ve müstahdemleri bulu
nur.
Memur ve müstahdemlerin aded ve ücretleri her
yılın bütçesine bağlanacak kadro cetvelinde gösterilir.
Ve bunlara verilecek ücretler o yılm bütçesine tahsi
sat olarak konulur, idare heyeti kadro ve ücretlerin tâ
yininde sandığın sermayesi ile gelirlerini ve işlerin
icaplarını göz önünde tutar.
Sandık memur ve müstahdemlerinin
tâyin ve
terlilerinde 3656 sayıh kanunun hükümleri dairesinde
hareket olunur.
Aladde 21 — Sandığın müdür ve muhasebecisi
idare meclisinin inhası üzerine Maarif Vekilliğince ve
diğer memur ve müstahdemleri
sandık müdürünü*
tekhfı ve idare heyetinin karariyle tâyin olunur.
Aiadde 22 — Sandığın müdürü ve muhasebecisi
talimatname ile gösterilen sıfat ve salâhiyetleri haizdir.
Aiüdür sandığın bütün işlerini kanun, nizamna
me ve talimatname hükümleriyle idare heyetinin karar
ları dairesinde tedvir ile mükelleftir.
Muhasebeci, sandık hesaplarmm hazırlanacak tahmamamelere göre muntazam bir surette tutulmasmdan mesul ve bunu temin ile mükelleftir. Hesaba taal
lûk eden işlerde görülecek her hangi bir aykırıhktan
dolayı idare meehsine karşı müdür ile beraber mesul
dür.
Sandığın tediyeleri Divanı Muhasebatın vizesine
tâbi değildir.
Madde 23 — Sandığı mahkemelerde ve sair ma
kam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara karşı müdür
temsil eder.
Madde 24 ^
—■Sandığın bütçesi ve memur ve müs
tahdemlerinin kadrosu muhasebeci ile müdür tarafın
dan müştereken hazırlanır ve idare heyetince tetkik
ve tasvip olunduktan sonra en geç ikinciteşrin ayımn
sonuna kadar Maarif Vekilliğinin tasdikine sunulur.
Madde 25 — Aluhabere evrakiyle tahsil ve tedi
ye kâğıtlarım müdür ile muhasebeci müştereken imza
larlar. Bunların bulunmadığı zaman yerlerine imza
koymaya salâhiyetli zatları
idare heyeti tâyin eder.
Ancak beş yüz liradan fazla tediyelerle taahhüdü
tazamraun eden her türlü evrakta müdür ve muhasbeci ile birlikte idare meclisi reisinin de imzası bulun
mak şarttır.

DÖRDÜNCÜ
SAN DIĞIN

BÖLÜM

HESAPLARI

Madde 26 — Sandığın hesap yılı takvim yılıdır.
Madde 27 — Geçen her yılın hesabı yeni yıl
başını takibeden üç ay içinde muhasebeci ve müdür
tarafından hazırlanıp idare heyetine tevdi olunur, ida
re heyeti bu yıllık hesabı ve merbutlarını en geç üç
ay içinde tetkik etmek ve noksan veya hatalı gördüğü
cihetleri ilâve ve tashih ettirerek bir karara bağlamait
mecburiyetindedir. İdare heyetince kabul olunacak yıl
lık hesap o yılın sonuna kadar tetkik ve tasdik olun
mak üzere Maarif Vekilliğine sunulur.

BEŞİNCİ
■ SANDIĞIN

BÖLÜM

YAPACAĞI

YARDIMLAR

Madde 28 — Sandık aşağıda yazılı yardımları
yapar;
1 - Sandık âzasmdan;
a)
Kanun, nizamname, talimamame ve emirle
le kendisine verilmiş olan vazifeleri yaparken kazaya
uğrıyanların ölümlerinde 500 lirayı geçmemek;
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b) Aynı surette kazaya uğrıyanlarm sakatlanmaiarında mâlûliyetleri vazifelerim görmeye mâni olacak
derecede ise (a) fıkrasında yazılı miktarın % 75 ini
ve mâni değilse % 25 ini geçmemek,
(bu iki fıkrada yazılı yardımlardan köy enstitüleri ta
lebeleri de istifade ederler.)
c) Sandık âzasmın her ne suretle olursa olsun
ölümlerinde (a) fıkrasındaki miktarın % 75 ini geç
memek,
'
ç) İaşesiyle mükellef olduğu aile fertlerinden
birinin ölümünde (a) fıkrasındaki miktarın % 25 ini
geçmemek,
d) Çocuklarının doğumunda beher çocuk için
aynı miktarın % 25 ini geçmemek,
e) Evlenmelerinde yine bu miktarın % 25 ini
geçmemek üzere nakdî yardımda bulunulur.
2 - Sandık âzalarından vazifeden mütevelht ol
sun olmasın hastalananlarla bunların iaşesiyle mükel
lef olduğu aile fertlerinden birinin hastalıklarında has
tanelerde tedavisine tabip ve bulunmadığı takdirde
gezici başöğretmen veya bölge ilk öğretim müfettişi ta
rafından lüzum gösterildiği
takdirde hastanede te
davisi için yapılması lâzım gelen bütün masraflarla
evlerinde tedavi olunanların tedavi masrafları sandıkça
ödenir.
3 - Sandık âzasına ait hayvanların vazife esnasmda ölmeleri veya kazaya uğramaları halinde bunlarm gezici başöğretmen veya bölge ilk öğretim müfettiş
leri tarafından mahallerinde tesbit edilecek kıymetle
rinden salıiplerinin elde ettikleri veya edebilecekleri
miktar çıkarıldıktan sonra kalanı kendilerine verilir.
Şu kadar ki bu miktar bir hayvan için yüz lirayı geçe
mez.
4 - Sandık âzasmın şahıslarına ait evlerinin veya
eşyalarının yanması halinde yanan eşyanın gezici baş
öğretmen veya bölge ilk öğretim müfettişleri tarafın
dan mahallerinde tesbit olunacak kıymetlerinden ya
nan eşyadan elde edilen veya edilebilecek olan miktar
çıkarılarak kalanı verilir. Bu halde verilecek para 400
lirayı geçemez.
^
Bu maddede yazılı yardımlar için istenecek müs
bit evrakın cins ve nevileri idare heyetince bir talimamame ile tâyin olunur.
Madde 29 — Sandık âzasına istihsal vasıtası
edinme, işhk tesis etme, tetkik seyahati yapma, çocuk
larını okutma gibi sebeplerle ödünç para verilebilir.
Ancak ödünç verilecek paranın miktarı alacak
olanın ayhk maaş veya ücretinin üç mislinden fazlı
olamaz ve taksit müddetleri de bir seneyi geçemez.
İkraz muamelelerinin şartları ve şekilleri ve faiz
miktarı idare heyetince bir talimamame ile tesbit olu
nur.
'
Madde 3ü — Sandık yardımları, sağ ise azanın
kendisine ve ölümleri halinde infak ve iaşesi altında
olan aile fertlerine yapılır.
Madde 31 — Her hangi bir sebeple sandık âzahğmdan çıkanlara hiçbir şey verilmez. Şu kadar ki âzalık müddeti 8 seneyi doldurmuş olanlara yalnız maaş
veya ücretlerinden kesilmiş olan % 1 lerin tutarı ve
rilerek bunların sandıkla alâkaları kesilir.
Sandıkla alâkası kesilenler tekrar sandık âzah¿mı icabettiren bir vazifeye alınırlarsa sandığa yeni
girmiş sayıhrlar.
Madde 32 — Sandık âzası sandık idaresi tara
fından istenilecek tekmil malûmatı tam ve doğru ola
rak bildirmeye mecburdurlar. Gerek sorulacak sualle
re doğru cevap vermiyenler ve gerek yardım taleple
rinde hâdiseleri doğru olarak bildirmiyenler veya iste
nilen malûmatı noksan verenler, sandığın bu yüzden
uğnyacağı zararları ödemekle mükellef tutulurlar ve
hareketlerinin mahiyetine göre haklarında ayrıca kanu
ni takibat dahi yapılır.

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi
ALTINCI
MÜTEFERRİK

BÖLÜM
HÜKÜMLER

Madde 33 — Sandık âzalarının sandık ile irti
batları kaza merkezlerinde kurulan (Kaza Köy Öğret
menleri ve Eğitmenleri Disiphn Kurulları) tarafından
temin edilir. İşbu nizamnamede muayyen işler ve yar
dımlarla ilgili muameleler de bu kurullar tarafından
görülür.
Madde 34 — Bu nizamname hükümlerine göre
istenecek yardımlar için gerekli vesikalar da iliştirile
rek yazı ile disiplin kurulu başkanlığına müracaat edi
lir. Kurulca yapılacak tetkikat neticesinde vesikalar kâ
fi görülürse keyfiyet tasdik olunarak evrak takımiyle
sandığın merkez idare heyetine gönderilir. Eğer vesi
kalar verilmemiş veya yapılan tetkikat neticesinde kâ
fi görülmez ise vesikalar ikmal ettirihr. Kurul müra
caat! kabule şayan görmez ise keyfiyeti alâkalıya mu
cip sebepleriyle birlikte bildirerek onun da cevabım
aldıktan sonra evrakı yine takımiyle sandığın merkez
idare heyetine gönderir.

Sayfa: 1 0 5
pılacak bilûmum nakliyatı tanzim ve vasıta tahsis et
mek salahiyeti sureti katiyede Devlet Deniiyollan 'İş
letme Umum Müdürlüğüne ait bulunduğu için Vekâ
letimize yapılmakta olan müracaatler dahi mezkûr
idareye intikal ettirilmektedir.
Esasen bu gibi müracaatların doğrudan doğruya
Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğüne ve
ya ıMıntaka Liman Reisliklerine yapılması; vasıta ta
leplerinin daha evvel karşılanması bakımmdan da alâkadroların menfaatleri iktizasmdan bulunmaktadır.
Bu itibarla denizden yapılacak nakliyat için vası
ta talebi hakkındaki müracaatların doğruca salahiyetli
makamlara yapılmasının teminini saygı ile arz ve rıcı
ederim.

3
— Deniz yoEyle yapılacak nakliyatla ilgili
müstakil müessesata ve alâkadarlara lâzım gelen teb
ligat yapılmak üzere Millî Müdafaa, İktisat, Ticaret,
Gümrük ve İnhisarlar, Maliye, Maarif, Ziraat Vekâlet
leriyle Valiliklere gereken tebligatın yapılması için
Dahiliye Vekâletine yazılmıştır.
Münakalât Vekili
A li Fu at

Yardım dileklerinin kabul veya reddi sandık ida
re heyetince karar altına alınır. Yardımın gecikmesin
de zarar ve tehlike melhuz olan hallerde ilgiliye yardı
mı icabettiren sebebe göre yapılacak âzami yardım
haddinin yarısını geçmemek üzere kurul karariyle lü
zum görülecek miktarda avans verilebilir. Bu maksa
dın temini için idare heyetince kurul başkanlarının
emrine lüzumu kadar kredi açtırılır.
Madde 33 — 3803 sayılı kanunun yirminci mad
desiyle 4274 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak ha
zırlanmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu
nizamname hükümleri Resmî Gazete ile neşredildiğinin ertesi gününden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 36 — Bu nizamname hükümlerini Maa
rif Vekili yürütür.

N EŞRİYA T
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/3979

3 / V / 1 9 4 3

ÖZET:

1027

Deniz yollariyle ya
pılacak nakliyat .^h.
Deniz yoliyle yapılacak nakliyat için ne yolda
muamele yapılacağı hakkmda Deniz Nakliyat Dairesi
Reisliği ifadesiyle Münakalat Vekaletinden alınan
27/111/194:? tarihli ve 1882/3448 sayılı yazımn bir
örneği olduğu gibi yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmasının ilgililere tebliğini rica
ederim.
Maarif Vekili
A.

Ö.

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ

TAMİMLER;
T. C.
MÜNAKALÂT VEKÂLETİ
Deniz Nakliyat Dairesi
Reisliği
Şube Kabotaj iş
Sayı ; 1883

C ehesoy

Sayı: 7

1028

2 7/111/1943

H asafi-Â li

Y ücel

4 / V / 1 9 4 3

ÖZET:
Malî yıl başı tada
dı h.

1
Vekilliğimize bağlı okul ve kurumlar: Ay
niyat Talimatnamesinin 11 inci maddesi gereğince okul
ve kurumlardaki bütün ayniyat maddeleri malî yıl ba
şında üç kişihk bir heyet marifetiyle usulü dairesinde
saydırılacak ve sayım mazbataları iki tane olarak der
3068
hal Vekilliğimize gönderilecektir.
3448
2 — Pansiyonlu okullar ile ambar teşkilâtı mev
cut olan kurumların istihlâk maddelerinden 1943
malî yılına devredilen kısımlarının sayım mazbataları
Maarif Vekâletine
da ayrıca gönderilecektir.
1
— 16/V/1942 tarih ve 2/17906 sayılı İcra Ve 3 — Ayniyat Talimatnamesi hükümlerinin tama
killeri I-Ie>-eti karariyle meriyet mevkiine konulmuş
men tatbikini ve istenilen mazbataların tezelden Ve
bulunan 325 sayılı koordinasyon kararının 3 üncü mad
killiğimize gönderilmesinin teminini idare âmirlerin
den rica ederim.
desi mucibince, gerek devlet daireleri ve gerekse res
mî ve hususi müessesat ile eşhas tarafından denizden
Maarif Vekili
yaptırılacak bilûmum nakliyat için vasıta talebi h a la n 
daki müracaatların 50 (dâhil) hamule tonundan 150
(hariç) hamule tonuna kadar gemiler için mıntaka
liman reisliklerine 150 (dâhil) hamule tonundan yu
karı bilûmum gemiler için de Devlet Denizyolları İş
letme Umum Müdürlüğüne istenilen nakliyata ait lü
zumlu malûmat ile birlikte yazı ile yapılması lâzım gel
mekte iken bu gibi müracaatların doğrudan doğruya
Vekâletimize yapılmakta olduğu görülmektedir.

Z.

A.

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 8

1029

H a sa n -Â li

Yücel
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ÖZET:
Ayniyat talimatna
mesi h.

2
— 325 sayılı koordinasyon karan mucibince
Ayniyat Talimamamesinden gönderilmesi bazı
150 hamule tonundan yukarı vasıtalarla denizden yaokul ve kurumlarca istenilmektedir.

Bu talimatname 32, 34, 35, 38 ve 39 sayılı Teb
liğler Dergisinde çıkmış olduğundan ortadan okunarak
hükümlerinin tatbikine dikkat edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili

Z.

A.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Sayı: 132/421

1030

3 Mayıs 1943
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ÖZET:
Mecburi hizmet mü
kellefiyetine
tâbi
talebeden okulu terk
eden ve okuldan çı
karılanlar hakkında
yapılacak muamele
h.

Bazı okul idarelerinin okulu terk eden veya
okuldan uzaklaştırılan talebe hakkında doğrudan doğ
ruya tazminat takibatına tevessül ettiği ve bu yüzden
bazı güçlükler meydana geldiği görülmektedir. Bunun
önüne geçmek için bundan böyle mecburi hizmet mü
kellefiyetine tâbi olup da okuldan uzaklaştırılan veya
muhtelif sebeplerle okulu terk eden veya mezun ol
duktan sonra tâyin edildiği vazifeye gitmiyenler hak
kında tazminat takibatı yapılmak icabettiği takdirde
aşağıdaki hususatın dikkate alınması lâzımdır.
1 — İlgili okul idaresi, hakkında tazminat ta
kibatı yapılacak talebenin nüfus hüviyet cüzdanının 3
sureti ile kanuna göre hesaplanacak masraf listesinin
3 suretini talebenin kanuni ikametgâh adresi, diploma
numarası ve mezuniyet tarihi ile birlikte Vekilliğimize
gönerecektir.
2 — İlgili daire bu evrakı aldıktan sonra borçlu
nun ikametgâh adresine mensup olduğu valilik yoliyle
tebligat yapacak ve ödemeye mecbur olduğu parayı
15 gün içinde her hangi bir mal sandığına yaürılmasını,
aksi halde tazminat takibaa yapılacağını bildirecektir.
3 — Bundan sonra para ödenmediği veya ödennıiyeceği bildirildiği takdirde, ilgili daire bu evrakı

2 — Müsabakaya iştirake karar verenler 1 sonteşrin 1943 pazartesi gününe kadar bir dilekçe ile
Maarif Vekilliğine müracaatle bu müsabakaya girecek
ler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacak
lardır.
4
— Tazminat takibatını icabettirecek sebeplerin
3 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap seri
izahiyle tatbikata başlanması hakkında Vekillik Yük
si
üç
yıl liselerde okutulacak ve müellifine veya mü
sek Makamınca Maliye Vekilliğine yazılacak tezkere
elliflerine her ders yılı için iki bin yüzer lira telif
Hukuk Müşavirliğince hazırlanacak ve bu tezkereye ta
hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana
kibata tâbi tutulacak zatın evrakı dahi bağlanacaktır.
bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine
Buna göre hareket edilmesini rica ederim
verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkan
lara da birer defaya mahsus olmak üzere dokuz yüzer
Maarif Vekili
H
a
s
a
n
Â
l
i
Y
ü
c
e
l
lira
mükâfat verilecektir.
E.

tebellüğ ilmühaberi ve>a
borçludan alınacak cevap
sureti, talebenin dosyası ve kendi mütalâası ile birlikte
Vekillik Hukuk Müşavirliğine yollıyacak ve tazminat
takibatı yapılmasını istiyecektir.

r. s.

TÂYİNLERİ
Vekilliğimiz 3 üncü sınıf Müfettişlerinden Nec
mettin Halil Onan ile Cemil Bora 2 nci sınıf Müfet
tişliğe, 4 üncü sınıf Müfettişlerinden Süleyman Demir
3 üncü sınıf Müfettişliğe, ve Orta Öğretim Umum
Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Faik Sayron da 4
üncü sınıf Müfettişliğe terfian tâyin edilmişlerdir.

İLANLAR
LİSE

COĞRAFYA

KİTAPLARI

MÜSABAKASI

1 — 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan
talimatnameye göre liselerin birinci, ikinci ve üçüncü
sınıfları için üç ciltten müteşekkil bir coğrafya kitabı
yazılması için 1/111/1942 tarihinde açılan müsabaka
müspet sonuçlanmadığından müsabakanın 31 sonkânun
1^44 pazartesi gününe kadar uzatılması kararlaştırıl
mıştır.

4 — Müsabakaya gireceklerin . eserlerini üçe:
nüsha olmak üzere makine ile ve kâğıtların yalnız
birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği Neş
riyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ve
ya posta ile taahhütlü olarak göndermeleri lâzımdır.
Kitaba konulacak resim, şekil, harta, grafik ve sairenin
asıllarmm yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine
konulmuş olarak bulunması kâfidir.
5 — Müsabakaya girenlerin kitap müsveddele
riyle birlikte eserleri kabul edildiği takdirde kitapla
rını 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
kendile
ri tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli
bir taahhüt senedi vermeleri de lâzımdır.
6 — Kitaplarda bulunması lâzım gelen pedagc»jik ve teknik vasıflan gösteren şarmame, yeni kabul
edilen lise coğrafya dersleri müfredatiyle noterliğe
tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü Maarif
Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. Mektup
la istiyenlerin beş kuruşluk bir posta pulunu da bir
likte göndermeleri lâzımdır.
7 — Şarmame, müfredat ve taahhüt senedi for
mülü Tebliğler Dergisinin 16/111/1942 ve 163 sayılı
nüshasında neşredilmiştir.

’

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NEŞRİYAT

HER

GÜT'JLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE P.ARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BÎRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

DER<
SAYI: 223

10 MAYIS 1943

CİLT: 5

TAMİMLER :
İLK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
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■

ÖZET:

Sayı: 6/1307

İlk Okul Öğretmen
leri Sağlık ve İçti
mai Yardım ve Ya
pı Sandıklan Statü
leri h.

1031

Vekillik MakamiDa
4357 sayılı kanun gereğince teşkil edilen İlk
Okul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım ve Yapı
Sandıklan statüleri kanunda yazılı umumi heyetçe tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Yürürlüğe girmesi için
Yüksek Makamınızca tasdiki ve Tebliğler Dergisinde
basılması lâzımdır. Tasdikine ve Neşriyat Müdürlü
ğüne havalesine müsaadelerinizi diler, saygılarımı su
narım.
İlk Öğretim Umum
Müdürü
'
H. T onguç
Uygundur. Hayırlı netice vereceğine inandığım
bu teşekküle başarılar dileğiyle.
8/V/1943
Maarif Vekili
H a şa n -A li

Yücel

4357 SAYILI KANUNA GÖRE
KURULACAK
İLK OKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE İÇTİ
MAİ YARDIM SANDIĞI
ANA STATÜSÜDÜR

2) Teberrular,
3) Sandık gelirlerinin
nemalandırılmasından
hâsıl
olan kârlar,
4) Sandığın maksatlarım gerçekleştirmeye
elverişU
prevantor>'um ve kaplıca gibi tesisler satın alarak
veya yaptırılarak bımların kiralanmasından veya iş
letilmesinden elde edilecek kazançlar.
Madde 5. — Sandığın parası bu nizamname ile
sandık üyeleri için kabul edilen haller dışında hakiki
veya hükmi hiçbir şahsa veya müesseseye_ borç olarak
verilemez.
'
' •Madde 6 — Sandığın tediye ve veznedarlık iş
leri, idare heyetinin karariyle seçilecek millî banka
lardan birine yapurılır. Bu bankanın, teşkilâtı itibariyle
sandığın gayelerini en uygun bir şekilde ve elverişli
şartlar içinde yapabilecek durumda olması şarttır.
Madde 7. — Sandığın paraları aşağıda yazılı şe
killere göre saklanır ve işletilir:
a) idare masraflarına yetecek miktarla
b) Sandığın bir sene zarfında yapacağı karşılıksız yar
dımlarla vereceği ödünç paralan karşılıyacak mik
tar (bu miktar sandığm yılhk hesabındaki mevcudunım yüzde ellisinden az olamaz) sandık idare
heyetinin karariyle tâyin olunacak millî bankada
saklanır.
Artan miktarm yarısı devlet tahvillerine ve hazine
bonolarına diğer yarısı da yine sandığm veznedar
lığını yapan millî bankaya uzun vâdeli veya ihbarlı
olarak idare heyeti karariyle yaurılabilir. Sandığm
üyelerine işbu ana statü hükümlerine göre yardım
olarak vereceği ödünç paralarm yekûnu sandık
mevcudunun yüzde yirmi beşini geçemez.
ÜÇÜNCÜ

BÖLÜM

•

i
BİRİNCİ

BÖLÜM

KURULUŞ
Madde 1. — Üyelerine işbu ana statüde yazılı
yardımları yapmak, hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve
Iviaarif Vekilliğine bağlı olmak üzere (İlk Okul Öğ
retmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile
bir sandık kurulmuştur.
Madde 2. — Sandığın merkezi Ankaradır.
Madde 3. — Hususi idarelerden maaş alan öğ
retmenler, yaröğretmenler, stajiyerler, gezici öğretmen
ve gezici başöğretmenler sandığm üyesidirler.
Maarif müdürleri, ilk öğretim müfettişleri, tatbi
kat okulu öğretmenleri, maarif idareleri memurlariyle
sandık işlerinde çalışan memurlar da bu sandığa üye
olabilirler.
İKİNCİ
, SANDIĞIN

BÖLÜM

GELİRLERİ

VE SERMAYESİ

Rladde 4 — Sandığm sermayesi ve gelirleri şun
lardır ;
l ) Her üyenin aylığı tutannın tamamı üzerinden her
ay kesilecek yüzde birler,

SANDIĞIN

İDARESİ

Madde 8. — Sandığm:
a) Umumi, b) İdare, c) Murakabe heyeti adiyle üç
heyeti vardır.
Madde 9. — Hususi idarelerden maaş alarak ilk
okullarda vazife görmekte olan öğretmenlerle ilk öğre
tim alanında vazife gören müfettiş ve memurlarm An
kara merkezinde çalışan öğretmenler, müfettiş ve me
murlar arasından;
a) Öğretmen sayısı üç yüzden az olan her vilâyet için.
Vekillikçe gösterilen, en az iki namzetten biri,
b) Öğretmen sayısı üç yüzden çok olan her vilâyet
için. Vekillikçe gösterilen en az dört namzetten
ikisi seçilmek suretiyle umumi heyet teşkil olımur.
Madde 10. — Umumi heyetin vazifeleri şımlardır:
a) İlk kuruluşta ana statüyü hazırlamak,
b) Merkez idare ve murakabe heyetleri üyelerini seç
mek,
'
c) İdare heyetince ve kaza kurullarının umumi heyet
teki mümessilleri vasıtasiyle yapılacak tekliflere gö
re ana statüde gerekli değişiklikleri yapmak,
d) İdare heyetinin icraat ve hesaplan üzerine tanzim
edip umumi heyete vereceği
raporun kabulü ve
idare heyetinin ibrası.

Madde 11. — İdare heyeti üyeleri:
a) İlk Öğretim Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtın
dan umum müdür tarafından inha ve Maarif Vekih
tarafından tasvibedilecek bir kişiden,
b) Umumi heyetçe Ankara merkezinde vazife gören
ilk öğretim müfettişleri arasından seçilecek bir mü
fettişten,
c) Umumi heyetçe Ankara merkez okulları öğretmen
ve başöğretmenleri arasından seçilecek üç öğret
menden,
d) Sandık müdüründen,
e) Sandığın başhekimlik vazifesini gören bir doktor
dan terekkübeder.
Umumi heyet tarafından seçilen üyelikler için bi
rer yedek üye de birlikte seçilir.
Madde 12. — İdare heyeti üyeleri iki yıl müddet
le vazife görürler. Yeni âza seçilerek işe başlaymcaya
kadar eski üyelerin üyelik sıfatları devam eder. İnhilâl vukuunda yedek üye yerine getirildiği
üyenin
müddetini tamamlar.
İdare heyeti seçilen üyelerin heyete iltihakmdan
sonra yapılacak ilk toplantıda içlerinden birini başkan
lığa ve başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanlık
vazifesini görmek üzere diğer birini de başkan vekilli
ğine gizli reyle seçerler.
«
Madde 13. — İdare heyeti başkan ve üyelerine
sandığa ait hizmetlerinden dolayı her toplantı için beş
liradan on liraya kadar ücret verilir.
Madde 14. — İdare heyetinin karar verebilmesi
için; üyelerden mürettep adedin en az yarısından bir
fazlasının bulunması şarttır.
Kararlar mevcudun ekseriyetiyle ittihaz olunur.
Re}derde eşitlik bulunduğu takdirde başkanın bulun
duğu taraf çokluk kazanmış sayılır.
Madde 15. — İdare heyeti ayda bir muntazam
toplanır. Başkan lüzum gördüğü takdirde idare heyeti
ni, bir hafta evvel haber vermek şartiyle toplantıya ça
ğırabilir.
Madde 16. — İdare heyetinin kararları munta
zam bir şekilde deftere geçirilir ve her kararm alo
toplantıda hazır bulıman üyeler tarafından imzalanır.
Madde 17. — İdare heyetinin vazife ve salâhiyet
leri şunlardır:
a) Sandığın gelirlerini muntazaman tahsil etorerek
veznedarlık vazıfesim gören bankaya yatırtmak,
b) İşbu ana statü hükümlerine göre yapılacak yardım
lar hakkında karar vermek,
c) Sandığın para ve mallarının iyi bir tarzda idare
edilmesini ve işletilmesini temin ve sandık hesaplariyle muamelelerini murakabe etmek,
d) Sandığın müdür tarafından her yıl hazırlanacak
bütçe ve memur kadrosiyle yıllık hesabını ve mu
rakabe heyeti tarafından verilecek raporları tetkik
ederek bımlar hakkında karar vermek,
e) Sandık müdürünün teklifi üzerine icabında sandık
bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında münakale
yapılmasına karar vermek,
f) Sandığın muhasebe usullerine ve muamelât formül
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lerine ait olmak üzere sandık müdürlüğünce ha
zırlanacak talimatnameleri tetkik ve tasdik etmek,
g) Sandığın müdür veya idare heyeti başkan ve üyeleri
tarafından yapılacak teklifleri
tetkik ederek bir
karara bağlamak,
a) Senelik çalışmaları gösteren raporu hazırlamak ve
umumi heyete arz etmek.
Madde 18. — Murakabe heyeti üyeleri:
d) Maarif Vekili tarafından
müfettişinden,

seçilecek bir Vekillik

tasvip olunduktan sonra en geç ikinciteşrin ayının sonu
na kadar Maarif Vekilhğinin tasvibine sunulur.
Madde 26. — Muhabere evrakiyle tahsil ve tedi
ye kâğıtlarını müdürle muhasebeci müştereken imzalar
lar. Bunların bulunmadığı zamanlarda yerlerine imza
koymaya salahiyetli zatlan
idare heyeti tâyin eder.
Ancak 500 liradan fazla tediyelerle taahhüdü tazammun eden her türlü evrakta müdür ve muhasebeci ile
birlikte idare heyeti başkanının da imzası bulunmak
şarttır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

S) Umumi heyet mümessilleri tarafından Ankara mer
kezinde vazife gören ilk öğretim müfettişleri ara
sından seçilecek bir ilk öğretim müfettişinden,
c) Umumi heyet mümessilleri tarafından Ankara mer
kezinde vazife gören öğretmenler arasından seçile
cek bir ilk okul başöğretmeniyle bir öğretmenden
terekkübeder.
Murakıplıklar için aynı usullerle birer de yedek bera
ber seçilir. Jnhilâl vukuunda yedek üye ayrılanın
yerine kaim olur.
Maarif Vekilliği müfettişi murakabe heyetinin baş
kanlığını yapar.
Hizmet müddeti iki yıl olan murakıpler idare heye
Lİnin değişen üyeleriyle birlikte seçilirler. Çıkanla
rın yeniden seçilmeleri caizdir.
Madde 19. — Murakıplar en az senede iki defa
toplanarak sandığm altışar aylık devrelerine ait hesap
larını tetkik ve müspit evrakını gözden geçirirler. Tet
kikler neticesini bildiren raporlarmı müştereken imza
ederler. Bu raporların bir nüshasım Maarif Vekilli
ğine diğer nüshasını da sandık idare heyetine verirler.
Madde 20. — blaarif Vekili murakabe heyetince
yapılan tetkikler dışında olarak lüzum gördüğü zaman
sandığın işlerini ve hesaplarını ayrıca teftiş ve tetkik
ettirebilir.
Madde 21. — Sandığm bir müdür, bir muhaseDecisi ve lüzumu kadar memur ve müstahdemleri bu
lunur. Memur ve müstahdemlerin sayıları, aylık ücret
leri her yılın bütçesine bağlanacak kadro cetvelinde
gösterilir. Verilecek ücretler o yılın bütçesine tahsisat
olarak konulur.
idare heyeti, kadro ve ücretlerin tâyininde sandığm sermayesiyle gelirlerini ve işlerinin
icaplarını
göz önünde tutar.
Sandık memur ve müstahdemlerinin tâyin ve terrileri idare heyetince hazırlanarak kabul edilecek bir
talimatname hükümlerine göre yapıhr.
Madde 22. — Sandığın müdür
;dare heyetinin mhası üzerine Maarif
ğer memur ve müstahdemleri sandık
lifi ve idare heyetinin karariyie tâyin

ve muhasebecisi
Vekilliğince, di
müdürünün tek
olunurlar.

Madde 23. — Sandığın müdür ve mulıasebedsi
umumi hükümlerle ita âmirlerine ve mesul muhasip
lere verilmiş olan sıfat ve salâhiyetleri haizdirler.
hiüdür sandığın bütün işlerini kanun, statü ve
tahmarname hükümleriyle idare heyetinin kararları da
iresinde tedvir ile mükelleftir.
Muhasebeci sandık hesaplarını idare heyetince
nazırlanacak talimatnamelere göre muntazam bir suret
te tutulmasından mesul ve bunu temin ile mükelleftir.
Hesaba taallûk eden işlerde görülecek her hangi bir
eksiklik ve aksaklıktan dolayı idare heyetine karşı mü
dür ile baraber mesuldür.
Sandığın tediyeleri Divanı Muhasebatın vizesine
tâbi değildir.
Madde 24. — Sandığı; mahkemelerde, sair ma■<am ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara karşı müdür
temsil eder.
Madde 25. — Sandığın bütçesi, memur ve müs
tahdemlerinin kadrosu muhasebeci ile müdür tarafmJan müştereken hazırlanır. İdare heyetince tetkik ve

SANDIĞIN

HESAPLARI

Madde 27. — Sandığın hesap senesi takvim yı
lıdır.
fviadde 28. — Geçen her yılın hesabı yeni yıl
başını takibeden üç ay içinde muhasebeci ve müdür
tarafından hazırlamp idare heyetme tevdi olunur. İda
re heyeti bu yıllık hesabı ve merbutlarını en geç üç
ay içinde tetkik etmek, noksan veya hatalı gördüğü
cihetleri ilâve ve tashih ettirerek bir karara bağlamak
mecburiyetindedir.
İdare heyetince kabul olunacak
yılın sonuna kadar tetkik ve tasdik
Maarif Vekilliğine sunulur.

yılhk hesap o
olunmak üzere

BEŞİNCİ BÖLÜM
SAN DIĞIN YAPACAĞI YARDIMLAR
Madde 29. — Sandık, üyelerine aşağıda yazılı
yardımlan yapar:
I ,— Sandık üyelerinden:
a) Kanun, statü, talimamame ve emirlerle kendisine
verilmiş olan vazifeleri yaparken kazaya uğrıy-anların ölümlerinde bin lirayı geçmemek,
b) Aynı suretle kazaya uğrıyanların sakatlanmalarında
mâlûhyetleri vazifelerini görmeye mâni olacak de
recede ise (a) fıkrasında yazılı miktarın yüzde
yetmiş beşini ve mâni değilse yüzde yirmi beşini
geçmemek,
c) Sandık üyelerinin her ne suretle olursa olsun ölüm- ■
lerinde (a) fıkrasındaki
miktarın yüzde ellisini
geçmemek,
d) Çocuklarının doğumunda ve her çocuk için (a)
fıkrasında yazılı miktarın yüzde onunu geçmemek,
e) Evlenmelerinde (a) fıkrasında yazılı miktarın yüz
de on beşini geçmemek üzere nakdi yardımda bu
lunur.
II — Sandık üyelerinden vazifeden mütevellit olsun
olmasın hastalananlardan, hastanelerde tedavisine tabip
raporu ile lüzum gösterilenlerin tedavileri için gerekli
masraflar sandığın sermayesi göz önünde tutularak ida
re heyetince kararlaştırılacak miktar üzerinden sandık
ça ödenir.
III — Kaplıca ve prevantoryum

tedavisine tâbi tu
tulmaları tabip raporu ile tesbit edilenler idare heyetin
ce hazırlanacak talimatnamedeki esaslara göre bu müesseselerde sandıkça tedavi ettirilirler.
Bu maddede yazılı yardımlar için ilgili üyelerden
istenilecek müspit evrakın cins ve nevileri idare heye
tince hazırlanacak bir talimamame ile tâyin olunur.
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imzasiyle e\'\elce verdiği beyannamede yazılı, infak
ve iaşelerini deruhte etmiş oldukları aile fertlerine ya
pılır.
Madde 52. — Sandık üyelerinden, her hangi bir
sebeple sandık üyeliği haklarını kaybedenlerin sandıkla
alâkaları kesilir ve hiçbir şey verilmez. Sandıkla alâ
kası kesilenler tekrar sandık üyeliğini icabettiren bir
fazifeye alınırlarsa sandığa yeni girmiş sayılırlar.
Madde 33. — Sandık üyeleri sandık idaresi ta
rafından kendilerinden istenecek malûmatı tam ve doğ
ru olarak bildirmeye mecburdurlar. Gerek sorulacak
suallere doğru cevap vermiyenler ve gerek yardın;
isteklerinde hâdiseleri doğru olarak bildırmiyenler ve
ya istenilen malûmatı noksan verenler, sandığın bu
yüzden uğrıyacağı zararları ödemekle mükelleftirler.
Hareketlerinin
mahiyetine göre haklarında
ayrıca
kanuni takibat da yapılır.
ALTINCI
MÜTEFERRİK

BÖLÜM
HÜKÜMLER

Madde 34. — Sandık üyelerinin sandıkla irtibat
larını temin etmek ve talimatnamesinde gösterilen iş
leri görmek üzere valilik merkez kazası da dâhil ol
mak şartiyle her kaza merkezinde çalışan öğretmenler
kendi aralarında üçer asıl ve üçer yedek üyeli birer
(İlk Okul Öğretmenleri
Sağlık ve İçtimai Yardım
Sandığı Kurulu) seçerler.
Kurul üyeleri kendi aralarından gizli reyle bir
başkan seçerler ve seçim mazbatalarını merkez idare
heyetine gönderirler.
•
Madde 35. -—^ İşbu ana statü ile tâyin edilen işler
ve yardımlarla ilgili bütün muameleler İlk Okul Öğret
menleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı Kurulları ta
rafından görülür.
Madde 36. •
—- İşbu statü hükümlerine göre iste
nilecek yardımlar için gerekli vesikalar
tam olarak
hazırlanmak şartiyle ve yazı ile kaza İlk Okul Öğret
menler Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı Kurulu Baş
kanlığına müracaat edilir.
Bu kurulca yapılacak tetkikat sonunda vesikalar
kâfi görülürse keyfiyet tasdik olunarak evrak takımiyle sandığın merkez idare heyetine gönderilir. Eğer
gerekli vesikalar verilmemiş veya yapılan tetkikat neti
cesinde bunların mahiyeti ve miktarı maksada yeter de
recede bulunmamış ise eksiklikler tamamlattırılır. Ku
rul müracaatı kabule şayan görmezse keyifeyeti ilgili
ye mucip sebepleriyle bildirerek onun da cevabını al
dıktan sonra evrakı takımiyle sandık merkez idare he
yetine gönderir.
Yardım isteklerinin
kabul veya reddi sandık
merkez idare heyetince karar altına alınarak keyfiyet
ilgiliye bildirilmek üzere kaza kurulu
başkanlığına
tebliğ olunur.
Yardımın gecikmesinde zarar ve tehlike buluna
cağına kanaat getirilen hallerde ilgiliye yardımı ica
bettiren sebebe göre yapılacak âzami yardım haddinin
yarısını geçmemek üzere kaza kurulları karariyie tes
bit edilecek miktarda avans verilebilir. Bu maksadın
temini için merkez idare heyetince kaza kurulları başkanlarının emrine lüzumu kadar kredi açtırılır.

Madde 30. — Sandık üyelerinden çocuklarını
tahsil ettirmek maksadiyle sandıktan ödünç para istiyeceklere idare heyetince tesbit olunacak şartlarla yüz
de ikiyi geçmemek üzere faizle para da verilir. An
cak ödünç verilecek paranın miktarı, bunu alacak ola
nın bir aylık maaş veya ücretinin üç mislinden fazla
olamaz. Ve taksit müddetleri de bir seneyi geçemez.

Madde 37. — Sandığın işlerinde çalıştırılacak
memur ve müstahdemler 1803 sayılı kanunla kabul
edilen esaslar göz önünde tutularak yapılacak bir ni
zamnamemde göre tekaüdedilir.
Tekaüt aylıklarını da
bu sandıktan alırlar.

Madde 31. — Sandık yardımları; üyelerin has
talıklarında, vazife başında uğradıkları kaza neticesin
de sakatlanmalarda, evlenmelerinde, çocuklarının doğu
munda kendilerine ve ölümleri halinde üyenin kendi

Sandığın gelirleri bilûmum vergi, resim ve harç
lara tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik de edilemez.

Madde 38. — Sandığın mevcutları ve alacakları
devlet mallarına ait hak ve rüçhanları hâizdir.

Madde 39. — 4357 sayıh kanunun 11 ve 14 ün
cü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

10 Mayıs 1943
olan işbu ana statü hükümlerinin Maarif Vekilliğince
tasdik edilerek Vekilliğin Tebliğler Dergisinde neşredildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
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SANDIĞI

BÖLÜM

KURULUŞ, İDARE MERKEZİ, MAKSAT,
ORTAKLARIN VAZİFELERİ
Başkan
İlk Öğretim Müfettişi
Kasım Gökmen

Kâtip
Ulus Okulu Başöğ.
M. Avdın

Kâtip
Maltepe Okulu Öğ.
MuaJlâ Gürsan

İlk Öğretim Şube Md.
Hamdi Keskin

İlk Öğretim Şube Md.
Ferit Bayır

İlk Öğretim Müfettişi
Bayram Karatan

İlk Öğretim Alüfettışi
Fahri Oğuz Bozkurt

Atatürk Erkek Ok.
Öğretmeni
Mehveş Dolay

İsmet İnönü Okulu
Başöğretmeni
Nizamettin Esin

Necatibey Ok. Öğ.
Cevahir Sungur

İsmet İnönü Ok. Öğ.
Nimet Berker

Albayrak Ok. Öğ.
Faika Sayer

Mamak Okulu Öğ.
Recaí Işıkdağ

Çankaya Ok. Öğ.
Leman Güvendiren

Atatürk Ok. Başöğ.
Aiitat Mengü

Necatibey Ok. Başöğ.
Suphi Volkan

Iltekın Ok. Başöğ.
Rasim Zeren

Mimar Kemal Ok. Öğ.
Muazzez
Sinanoğlu
(bulunmadı)

Yenıhayat Ok. Başöğ.
İhsan Eröncel

Devrim Ok. Başöğ.
Rahmi Gürtuna

Mimar Kemal Ok.
Başöğretmeni
Sadık Taral

Necatibey Ok. Öğ.
Muazzez Boysan

Kocatepe Ok. Başöğ.
Fevzi Polat

Yenıhayat Ok. Öğ.
Beytiye Türker

Mimar Kemal Ok. Öğ.
Baise Gökçe

Cumhuriyet Ok. Öğ.
Mühibbe Oğuz

Çankaya Ok. Öğ.
Mefkure Korucuoğlu

İltekin Ok. Öğ.
Müzeyyen Armay

Atatürk £r. Ok. Öğ.
Nahide Bor
YARDIM

SANT)IĞI İDARE
MAZBATASI

H EY ETİ

SEÇİM

4 3 5 7 sayılı kanun gereğince toplanan İlk Okul

Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı umu
mi heyeti 29 üyeden 23 ünün iştirakiyle ve açık reyle
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İdare Heyeti asıl
üyeliğine rey sırasiyle: Müfettiş Bayram Karatan, Na
hide Bor, Nizamettin Esin, Fahri Doluca.
Yedek üyeliğe: Müfettiş Şevket Doğan, Beyti
ye Türker, Hayri Çıttan, Macide Artman.
Murakabe heyeti asıl üyeliğine: Müfettiş Fahri
Bozkurt, Mitat Mengü, Hikmet Asal.
Yedek murakabe heyetine: Aiüfettiş Hüsnü Baykoca, Naci Erdem, Şerife Y iğit’in seçildiklerini göste
rir mazbatadır.
Aslının aynıdır.

Sayfa: 159
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26/1V/1943
Umumi Heyet Reisi
Kasım Gökmen

Madde 1 . •
— Ortaklarının; işbu ana statüde ya
zılı esaslara göre kiralama, onarma, inşa ve temlik su
retiyle mesken ihtiyaçlarını
karşılamak maksadiyle
hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekilliğine bağlı ol
mak üzere (İlk Okul Öğretmenleri
Yapı Sandığı)
adiyle bir sandık kurulmuştur.
Madde 2 . — Sandığın merkezi Ankaradadır.
Madde 5. — Hususi
idarelerden veya umumi
muvazeneden maaş veya ücret alan ve ilk öğretim teş
kilâtında vazife gören öğretmen, yar öğretmen, müfet
tiş ve memurlar sandığın ortaklarıdır.
Madde 4. — Sandık, maksadının tahakkuku için
menkul ve gay^ri menkul mallara tasarruf, para istik
raz ve ikraz, yaptıracağı evlerin inşaatı, onarılması ve
ortaklara mal edilmesi için her nevi malî ve ticari iş
leri icra eder ve gerekli işletmeleri kurabilir.
1)

2)

3)
4)

Madde 5. — Ortakların vazifeleri:
Aylıklarından kesilecek paraları vaktinde ödemek,
verilecek makbuzları ilgili mutemetlerden vaktinde
alarak saklamak;
Sandık teşkilâtında ve sandığa ait evlerden fayda
lanmada ana statüde tesbit edilen iş ve vazifeleri
yapmak;
Sandığın giriştiği işlerde sandıktaki parası nispetin
de maddi mesuliyete iştirak etmek;
Sandığın maksatlarını gerçekleştirmek üzere girişe
ceği teşebbüslerde yardımda bultmmak ve bunla
rın gelişmesi için çalışmak.
BİRİN Cİ

SANDIĞIN

BÖLÜM

GELİRLERİ, SERMAYESİ , YEDEK
AKÇALAR!

Madde 6 . — Sandığın sermayesi ve gelirleri şun
lardır :
a) Her ay her ortağın aylıkları tutarının tamamı üze
rinden ;
1 ) Sandığa girdiği tarihten itibaren dört yıl müddetle
kesilecek yüzde dörtler;
2 ) Beşinci yıl başlangıcından sekizinci yıl sonıma ka
dar dört yıl müddetle kesilecek yüzde üçler;
3) Dokuzuncu yıl başlangıcından itibaren her yıl ke
silecek yüzde ikiler;
b) Resmî ve millî teşkillerin yapacakları yardımlar,
c) Teberrular,
d) Sandık sermayesinin işletilmesinden doğan gelirler,
e) Sandığa ait evlerden alınacak kiralarla bu evlerin
ortaklara mal edilmesinden elde edilecek kârlar,
f) Sair gelirler.
Madde 7. — Sandığın parası bu ana statü ile or
taklar için kabul edilen haller ve hizmetler dışında
hakiki ve hükmi hiçbir şahsa veya müesseseye borç
olarak verilemez.
Madde 8 . — Sandığın tediyeleri ve veznedarlık
işleri idare heyetinin karariyle seçilecek millî banka
lardan birine yatırılır. Bu bankanın, teşkilâtı itibariy
le sandığın gayelerini en uygun bir şekilde gerçekleş
tirmeye hizmet edecek ve bunlan elverişli şartlar için
de yapabilecek durumda olması ve Maarif Vekili ta
rafından tasvibedilmesi şarttır.
Madde 9. — Sandığın
akçaları:

esas sermayesi ve yedek

a) Ortakların aylıklarından
kesilen yüzdelerle, inşa
•ettirdiği evlerin ortaklara kiralanma veya mal edil
mesinden elde edilen kârlardan ibaret olup deği
şiktir.

b)
1)
2)
3)

YYdek akçaları:
Sene sonunda husule gelen sâfi kârlardan,
Yardım ve teberrulardan,
.
Sandığın yapacağı teşebbüslerin hasılatından terekkübeder.
Madde 10. ^
— Sandığın paraları aşağıda yazılı
şekillere göre saklanır ve işletilir:
a) İdare masraflarına yetecek miktarda,
b) Sandığın bir sene zarfında yapacağı işler ve ortak
lara vereceği ödünç paralan karşılıyabilecek mik
tar.

İdare heyeti karariyle sandığın veznedarlığını ya
pan millî bankadaki cari hesabına, istenildiği za
man sarf edilebilecek şekilde yatırılır. Bu miktar
sandığın yıllık hesabındaki
mevcudunun yüzde
yetmiş beşinden az olamaz. Geri kalan miktann
yansı devlet tahvillerine ve hazine bonolarına, yarı
sı da vâdeli veya ihbarlı olarak veznedar banka
daki cari hesaba yatırılır.
Sandığın işbu ana statü hükümlerine göre ortak
larına ev yaptırmak maksadiyle vereceği ödünç pa
raların yekûnu sandık mevcudunun yüzde yirmi be
şini geçemez.
ÜÇÜNCÜ
YAPIM,
YAPILAN
BAKIMI, SATIŞI

BÖLÜM

EVLERİN
KİRALANMASI,
VE SATIN ALINMASI

Madde 11. — Sandık, ortakların mesken ihtiyaç
larını,
1) Ana statüde tesbit olunan esaslara göre ev yaptır
mak ve bu evleri kiralamak veya temlik etmek,
2) Ortaklardan,
sandıkça müsabaka ile hazırlatılan
tip plân ve projelere göre ev yaptırmak istiyenlere
statü gereğince ödünç para vermek,
3) Ortakların oturmakta oldukları sandığa ait evleri
onarmak suretiyle karşılar.
Madde 12. — Sandığın yaptıracağı binaların pro
jeleri, her mıntakanın hususiyetleri, yapı malzemesi ve
imkânları göz önünde tutulmak şartiyle idare heyetin
ce hazırlanacak şartnamelere göre memleket mimarla
rı arasmda açılacak müsabakalarla temin olunur.
Sandığın malı olarak veya sandıktan ödünç pa
ra almak suretiyle yaptırılacak evler sıcak, soğuk ve
mutedil iklimlerde bulunacaklarına göre tip evler ola
caktır. Tipler büyüklüklerine nazaran üçe ayrılırlar:
a) iki oda, bir salon, mutfak, yıkanma yeri, aptesane
ve lâvabo, odunluk-kömürlük;
b) Üç oda, bir salon, mutfak, yıkanma yeri, apteshane ve lâvabo, odunluk-kömürlük.
c) Dört oda, bir salon, mutfak, yıkanma yeri, aptesa
ne ve lâvabo, odunluk-kömürlük.
Bu evlerin her biri için 400Rf den üç dekara ka
dar bahçe ayrılması şarttır.
Aiadde 13. — Sandıkça yaptırılarak ortaklara kı
ra ile verilen veya temlik edilen evlerin aylık kira
bedelleriyle sauş fiyatları her mahallin
hususiyeti
o mahaldeki evler için yapılmış olan masraflar ve bun
lara ilâve olunacak kâr nispetleri göz önünde tutularak
idare heyetince tesbit olunur.
Sandıktan ödünç para almak
suretiyle kendi
hesabına ev yaptıracak ortaklara, ipotek karşılığı he
sabı cari açılmasına dair mukavele şartlan idare heye
tince tesbit olunur.
Madde 14 — Sandığa ait evlerde oturanlar, bu
evlerin iyi bir şekilde bakımını temin etmekle mükel
leftirler. Oturanların ihmalleri yüzünden vukua gel
miş ârızalarm onarılma masrafı, idare heyetince ha
zırlanacak talimamame gereğince oturandan alınır.
Madde 15. — Sandığa ait binaların yapılmasın
da, ortaklara temlikinde, kiralanmasında,
ortakların
sahip oldukları evlerin onarılmasında aşağıda yazılı
ihtiyaç sırası gözetilir;
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a) Mesken bulunmıyan yerlerde

oturanların durum-

iarı;
b) Mesken MkımiM ^ekilen \erlerde oturanların du
rum lan :
c) Az maui veya ücretli ve aileleri kalabalık olan or
takların durumları;
d) Meslekte yırını yıldan iazla kıdemi olup da kendiMiıe ve ailesine ait meskeni bulunmıyan ortak
ların durumları;
e) Geçimler! yalnız aile reisinin maa^ veya ücretine
bağlı olanların durumu ;
i) kvlilerm durumları;
g ) İnşa şartları elverişli olan yerlerdeki

ortakların

durumları.
Bu işlerin hepsinde, isteklilerin sayısını hemen kar'ilamak mümkün olmıyan hallerde kur’a esasına baş
vurulur. İlgililerce kur’a sonuçlarına riayet edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SANDIĞIN

İDARESİ

Madde 16 . — Sandığın;
a) Umumi, b) İdare, c) Murakabe heyeti adiyle üç
neyetı vardır.
Madde 17. — Hususi idarelerden maaş alarak
ilk okullarda vazife görmekte olan öğretmenlerle ilk
öğretim alanında vazife gören müfettiş ve memurların
Ankara merkezinde çalışan öğretmenler, müfettiş ve
memurlar arasından;
a) Öğretmen sayısı üç yüzden az olan her vilâyet için,
Vekillikçe gösterilen, en az iki namzetten biri,
b) Öğretmen sayısı üç yüzden çok olan her vilâyet
için. Vekillikçe gösterilen, en az dört namzetten
ikisi seçilmek suretiyle umumi heyet teşkil olunm'.
Madde 18. -—^ Umumi heyeun vazifeleri şunlar
dır :
İlk kuruluşta ana statüyü hazırlamak,
b) Merkez idare ve murakabe heyetleri üyelerini seç
mek,

a)

c) idare heyetince ve kaza kurullarının umumi he
yetteki mümessilleri vasıtasiyle yapılacak teklif
lere güre ana statüde gerekli değişiklikleri yapmak,
d) İdare hcyetımn icraat ve hesapları üzerine tanzim
edip umumi heyete vereceği
raporun kabulü ve
idare heyetinin ibrası.
Madde 19. — İdare heyeu üyeleri;
a) ilk Öğretim Umum Müdürlüğü Merkez Teşkilâ
tından,
L'mum müdür tarafından inha ve Maarif Vekili ta
rafından tasvibedilecek bir kişiden,
b) Lınumı heyetçe Ankara merkez okulları öğretmen
ve başöğretmenleri arasından seçilecek beş öğret.menden,
,
c) Umunu heyetçe Ankara merkezinde vazife gören
ilk öğretim müfettişleri arasından seçilecek bir müfenişien,
d) Sandık müdüründen,

e)

Sandığın başmımarlığı vazifesini gören mimardan
terekkübeder.

Aladde 2 u. — İdare heyeti üyeleri ıkı yıl müd
detle vazife görürler. Yeni üyelerin seçilerek işe baş
lamasına kadar eski üyelerin
üyelik sıfatları devam
eder. Inlulâl vukuunda seçilen üye, yerine seçildiği üye
nin müddetini tamamlar.
İdare heyeti seçilen azanın
heyete iltihakın
dan svinra yapılacak ilk toplantıda içlerinden birini
başkanlığa ve başkanın bulunmadığı zamanlarda baş
kanlık vazifesini görmek üzere diğer birini de başkan
v’ekilliğrne gizli reyle seçerler.

Madde 21. — İdare heyeti başkan ve üyelerine,
sandığa ait hizmetlerinden dolayı, her toplantı için beş
liradan az ve beş liradan çok olmamak üzere bir ücret
verilir. Başka yerlerden gelenlere ayrıca yol paraları
ile zaruri masrufları sandıkça ödenir.
Madde 22. — İdare heyetinin karar verebilmesi
için üyelerden mürettep adedin en az yansından bir
fazlasının bulunması şarttır.
Kararlar mevcudun ekseriyetiyle ittihaz olunur.
Reylerde eşitlik bulunduğu takdirde başkanın bulun
duğu taraf çoğunluk kazanmış sayılır.
Madde 23. — İdare heyeti ayda bir muntazam
toplanır. Başkan lüzum gördüğü takdirde idare heyeti
ni bir hafta evvel haber vermek şartiyle toplantıya
çağırabıhr.
Madde 24. — İdare heyeünın kararlan munta
zam bir şekilde deftere geçirilir ve her kararın altı top
lantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.
Madde 25. — İdare heyetinin vazife ve salâhi
yetleri şunlardır:
a) Sandığın gelirlerini muntazam tahsil ettirerek vez
nedarlık vazifesini gören bankaya yatırtmak,
b) İşbu ana statü hükümlerine göre yapılacak yardım
lar hakkında karar vermek,
c) Sandığın para ve mallarını iyi bir tarzda idare edil
mesini ve işletilmesini temin ve sandık hesaplarıyle muamelelerini murakabe etmek,
J) Sandığın müdür
tarafından her yıl hazırlanacak
bütçe ve memur kadrosiyle yıllık hesabını ve mu
rakabe heyeti tarafından verilecek raporları tetkik
ederek bunlar hakkında karar vermek,
e) Sandık müdürünün
tekHfı üzerine icabında san
dık bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında münaka
le yapılmasına karar vermek,
f) Sandığın muhasebe usullerine ve muamelât formül
lerine ait olmak üzere simdik müdürlüğünce hazır
lanacak talimatnameleri tetkik ve tasdik etmek,
g) Sandığın müdürü veya idare heyeti başkan ve üyelari tarafından yapılacak teklifleri tetkik ederek bir
karara bağlamak,
h) Senelik çalışmaları gösteren
raporu hazırlamak
ve umumi heyete arz etmek.
Madde 26. — İdare heyeti sandık işlerinin iyi
görülmesinden, defterle hesapların düzgün ve sıhhatli
tutulmasından, sandık mallariyle paralarının emniyetle
korunmasından ve sakatlanmasından ma statü ile tâ
yin edilen işlerden mesuldür. Murakabe heyetine karşı
her zaman hesap vermekle mükelleftir.
Madde 27. — Murakabe heyeu üyeleri;
a) Maarif Vekili tarafından
seçilecek bir Vekillik
maarif mütettişınden,
b) Umumi heyetçe Ankara merkezinde vazife gören
ilk öğretim müfettişleri arasından seçilecek bir ilk
öğretim müfettişinden,
c) Umumi heyetçe Ankara merkezinde vazife gören
öğretmenler arasındm seçilecek bir ilk okul başöğ
retmeniyle bir öğretmenden terekkübeder.
Murakıplar için aynı usulle birer de yedek bera
ber seçilir. İnhilâl vukuunda yedek, ayrılanın ye
rine kaim olur.
Maarif müfettişi murakabe heyetinin başkanlığını
yapar.
Hizmet müddeti iki yıl olan murakıplar da idare
heyetinin değişen üyeleriyle birlikte seçilirler. Çıkanlatm yeniden seçilmeleri caizdir.
Madde 28. — Murakıplar en az senede iki de
fa toplanarak sandığın altışar aylık devrelerine ait he
saplarını tetkik ve müspit evrakını gözden geçirirler.
Terkiklcn neticesini bildiren
raporlarını müştereken
imza ederler. Bu raporların bir nüshasını Maarif Ve
killiğine diğer nüshasını da sandık idare heyetine ve
rirler.

Maarif Vekilliğince idare heyetinin
sorulduktan sonra gereği yapılır.

mütalâası

Madde 29. — Maarif Vekili mura.kabe heyetince
yapılan tetkikler dışında olarak lüzum gördüğü zaman
sandığın işlerini ve hesabatını ayrıca teftiş ve tetkik
ettirebilir.
Madde 30. — Sandığın bir müdür, bir muhasebe
cisi ve lüzumu kadar memur ve müstahdemleri bulu
nur. Memur ve müstahdemlerin sayılan ve ücretleri
her yılm bütçesine bağlanacak kadro cetvelinde göste
rilir. Bunlara verilecek ücretler o yılın bütçesine tahsi
sat olarak konulur.
İdare heyeti kadro ve ücretlerin tâyininde .sandı
ğın sermayesiyle gelirlerini ve işlerin
icaplarını göz
önünde tutar.
Madde 31. — Sandığın müdür ve muhasebecisi
idare heyetinin inhası üzerine
Maarif Vekilliğince,
diğer memur ve müstahdemleri sandık müdürünün tek
lifi ve idare heyetinin kararıyle tâyin olunurlar.
Madde 32. —■ Sandığın müdür ve muhasebecisi
umumi hükümlerle ita âmirlerine ve mesul muhasip
lere verilmiş olan sıfat ve salâhiyetleri haizdirler.
Müdür sandığın bütün işlerim kanun, statü ve
talimatname
hükümleriyle idare
heyetinin kararları
içinde tedvir ile mükelleftir.
Muhasebeci sandık hesaplarının idare heyeunce
hazırlanacak talimatnamelere göre muntazam bir su
rette tutulmasından mesul ve bunu temin ıle mükel
leftir. Hesaba taallûk eden işlerde görülecek her lıangi
bir eksiklik ve aykırılıktan dolayı idare heyetine karşı
müdürle beraber mesuldür.
Sandığın tediyeleri Divanı Muhasebatın vizesine
tâbi değildir.
Madde 33. — Sandığı; mahkemelerde ve sair
makam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara karşı müdür
temsil eder.
Madde 34. — Sandığın bütçesi, memur ve müs
tahdemlerinin kadrosu muhasebeci ile müdür tarafın
dan müştereken hazırlanır. İdare hev^etince tetkik ve
tasvip olunduktan sonra en geç ikınciteşrin ayının sonu
na kadar Ma.ınf Vekilinin tasdikin^ sunulur.
Madde 35. — Muhabere evrakı ile tahsil ve te
diye kâğıtlarını müdürle muhasebeci müştereken imza
larlar. Bunların bulunmadığı zamanlarda yerlerine im
za koymaya salâhiyetli zatları idare heyeti tâyin eder.
Ancak beş yüz liradan fazla tediyelerle taahhüdü tazammun eden her türlü evrak da müdür ve muhasebeci
ile birlikte idare heyeti başkanının da imzası bulun
ması şarttır.
BEŞİNCİ
SANDIĞIN
HESAPLARI.
BİLANÇO l'E k A r

BÖLÜM
İSLETME
zarar

NETİCESİ,
HESABI

iSIadde 36. — Sandığın hesap senesi taks'im yılı
dır. İlk İŞ yılı sandığın faaliyete geçtiği günden baş
lar. Takvim yılı sonunda biter.
Madde 37. — Bilançonun hazırlanmasında aşa
ğıda yazılı hususlar göz önünde tutulur;
1 ) İdare heyeti sene sonunda bilançoyu tanzim etme

den önce envanter çıkarmaya ve hesaplarını kapa
maya mecburdur. Envanter çıkarılırken murakabe
heyeti üyelerinden birinin bulunması şarttır.
2 ) Envantere istinaden tanzim
edilecek bilançonun
aktif kısmında görülen mal mevcudu maliyet kıy
meti üzerinden hesabedilir.
Keza arazi, arsa ve
binalar da sandığa ma! oldukları kıymet üzerinden
bilançoya geçirilir.
Sandığa ait demirbaş eşyalar sene sonunda yüzde
on amortismana tâbi tutulur.
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Bilançonun pa5İf kısmına öz ve yabancı sermaye
girer. Ortaklardan kesilen yüzdeler yakûnu ile ihti
yat akçalar öz sermayeye, sandık borçlan yabancı
sermayeye dâhil olur.
r) Aktiflerle pasifler arasındaki fark kâr veya zarar
olarak bilânçoda yer alır.
Madde 38. — Kâr ve zarar hesaplarmm tesbitinec şu esaslar göz önünde tutulur;
: ) Sandık, satın aldığı malların alınış, yaptırdığı evle
rin maliyet fiyatları üzerine - malın cinsine göre işletme masraflariyle muhtemel zararları karşılamak
üzere muay>-en bir zam koyarak kiralamaya veya sa
rışa arz eder. Bu suretle meydana gelecek satış veya
kiralama fiyatının mahallî piyasa fiyatından yük
sek olmamasına dikkat edilir.
2) Sene sonunda elde edilecek sâfi kârın yüzde onu
yedek akçaya geriye kalanı da ana sermayeye ilâ
ve olunur.
5) Sandığın zararları ihtiyat akça ile kapatılır.
Madde 39. — İdare heyetince kabul olımacak
yıllık hesap, o yılın sonuna kadar tetkik ve tasdik
olunmak üzere Maarif Vekilliğine sunulur.
A LTIN CI BÖLÜM
SANDIĞ A A İT EVLERİ
KİRALAMA,
SA TIN
ALMA ŞARTLARI VE O RTAKLARININ HAKLARI
Madde 40. — Sandığa ait evler işbu ana statü
hükümlerine göre idare heyetince hazırlanarak ortaklara
bildirilecek mukavelename
esaslarına göre kiralanır
veya satın alınabilirler.
Madde 4 l. — Ortaklar kiralama veya satın alma
suretiyle sandığa ait evlerden faydalanmaya başladık
ları zaman, maaşlarından kesilmiş ' olan paraların kira
ve>a ev bedeliyle mahsubu yapılır. Mahsup muamelesi
nin ne suretle yapılacağı idare heyetince tâyin ve tesbit olunur.

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi
veya istenilen malûmatı noksan verenler, sandığın bu
yüzden uğrıyacağı zararları ödemekle mükellef tutu
lurlar. Hareketlerinin mahiyetine göre haklarında ay
rıca kanuni takibat da yapılır.
Y ED İN C İ
MÜTEFERRİK

HÜKÜMLER

Madde 47. — Sandık üyelerinin sandıkla irtibat
larını temin etmek ve talimamamesinde gösterilen iş
leri görmek üzere valilik
merkez kazası da dâhil
olmak şartiyle her kaza merkezînde çalışan öğretmen
ler kendi aralarından üçer asıl ve üçer yedek üyeli bi
rer (İlk Okul Öğretmenleri Yapı Sandığı Kurulu) se
çerler.
'
Kurul üyeleri kendi aralarından gizli reyle bir
başkan seçerler ve seçim mazbatalarını merkez idare
heyetine gönderirler .
Madde 48. — Bu statü hükümlerine göre kira
lanacak, satın alınacak veya şahsa yaptırılacak evler
için gerekli vesikalar tam olarak hazırlanmak şartiyle
ve yazı ile (Kaza İlk Okul Öğretmenleri Yapı San
dığı Kurulu Başkanlığına) müracaat edilir. Bu kurulca
yapılacak tetkikler sonunda vesikalar kâfi görülürse
kei'fiyet tasdik olunarak evrak takımiyle sandığm mer
kez idare heyetine gönderilir. Eğer gerekli vesikalar
verilmemiş veya yapılan tetkikat neticesinde bunların
mahiyeti ve miktarı maksada yeter derecede görülme
miş ise eksikler tamamlattırılır. Kurul, müracaatı kabu
le şayan görmezse keıfiyeti alâkalıya mucip sebeplelenyle bildirerek onun da cevabını aldıktan sonra ev
rakı takımiyle sandığın merkez idare heyetine gönderir.
isteklilerin kabul veya reddi sandık merkez ida^
re heyetince karar altına alınarak keyfiyet ilgiliye bildi
rilmek üzere kaza kurulu başkanlığına tebliğ olunur.*
Madde 49. — Sandığın kazalarda görülecek işle
rinin görülmesi için kaza kurulları başkanları adına,
idare heyeti karariyle, lüzumu kadar kredi açtırılır.
Madde 50. — Sandığın işlerinde çalıştırılacak
memur ve müstahdemler 1683 sayılı kanunla kabul
edilen esaslar göz önünde tutularak yapılacak bir ni
zamnameye göre tekaüdedilirler.
Tekaüt aylıklarını
da bu sandıktan alırlar.

b) Evini allara temlik eden ortaklar bir daha ev yap
tırmak hakkını haiz değildirler.

Madde 51. — Sandığın mevcutları ve alacakları
devlet mallarına ait hak ve rüçhanlan haizdir.

Madde 43. — Sandığa ait bir evde oturan orta
ğın mirasçıları veya alacaklıları oturduğu ev üzerinde
hiçbir suretle hak iddia edernezler.

Sandığın gelirleri bilûmum vergi, resim ve harç
lara tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi edilemez.
Madde 52. — 4357 sayılı kanunun 11, 12, 13 ve
14 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlan
mış olan işbu ana statünün hükümleri Maarif Vekil
liğince tasdik edilerek Vekilliğin Tebliğler Dergisinde
neşredildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
19/IV/1943
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Atatürk Ok. Bşoğ.
Mitat Mengü

Necatibey Ok. Başöğ,
Suphi Volkan

İltekin Ok. Başöğ.
Rasim Zeren

Mimar Kemal Ok. Ö|.
Muazzez Sinanoğlu
(bulunamadı)

Yenihayat Ok. Başöğ.
Ihsan Erencel

Devrim Ok. Başöğ.
Rahmi Gürtuna

Mimar Kemal Ok Bşö.
Sadık Taral

Necatibev' Ok. Öğ.
Muazzez Boysan

Kocatepe Ok. Başöğ.
Fevzi Polat

Yenihayat Ok. Öğ.
Beytiye Türker

Mimar Kemal Ok. Öğ.
Baise Gökçen

Cumhuriyet O. Öğ.
Muhibbe Oğuz

Çankaya Ok. Öğ.
Mefkûre Korucuoğlu

İltekin Ok. Öğ.
Müzeyyen Armay

BÖLÜM

Madde 42. —
d) Ortaklar kira ile oturdukları evi başkalarına dev
redemezler. Satın alınan veya sandık
yardımiyle
yaptırılan bir evin bedeh tamamen ödenerek ferağ
muamelesi bitirilmedikçe başkalarına devredilmesi
caiz değildir.

Madde 44. — Her ne sebeple olursa olsun mes
lekten ayrılan ortaklar, ortaklık
hakkını kaybederek
sandıktan da ayrılmış sayılırlar. Bu gibilerin sandık
taki paraları aşağıda yazılı esaslara göre kendilerine
veya kanuni mirasçılarma iade olunur;
a) Beş yıldan az ortaklık yapmış olanların paraları
yüzde iki,

S a y fa :

Atatürk Erkek Ok. Öğ.
Nahide Bor

YA PI

SAN DIĞI İDARE H EY ETİ
M AZBATASIDIR

SEÇİM

4357 sayılı kanun gereğince toplanan ilk oku!
öğretmenleri Sağlık, İçtimai Yardım ve Yapı Sandığı
umumi heyeti 29 üyeden 23 ünün iştirakiyle ve açık
reyle yapı sandığı idare heyeti asıl üyeliğine rey sırasiyle;
Aiüfettiş Kasım Gökmen, Rasim Zeren, RabmGürtuna, Mehveş Dolay,
Memış Aydın, Müzevy^
Armay,
Yedek üyeliklere. Rey sırasiyle; Bayram Karatan,
Zehra Andaç, Naim Korman, Muazzez Boysan, M hallâ Gürsan.
Murakabe asıl üyeliğine; Müfettiş
Çoruh, Nimet Berker Suphi Volkan.

Salâhattin

Yedek murakabe üyeliğine;
Müfettiş Yalçın,
Leman Güvendiren, Sadık Taral’ın seçildiklerini göste
rir mazbatadır.
Aslı gibidir.

26/IV/1943
Umumi Heyet Reisi
K a s ım

K IZ T E K N İK Ö Ğ R ETİM
M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü

Sayı: 7086

1032

G ökm en

l l / F / 1 9 4 3

ÖZET;
Kız Meslek Ö ğret
men Okuluna girea
talebenin imtihan
evrak ve işleri h.

b) Beş yıldan çok on yıldan az ortaklık yapmış olan
ların paralan yüzde beş,

Başkan
İlk Öğretim Müfettişi
Kasım Gökmen

c) On yıldan çok yirmi yıldan az ortaklık yapanların
paraları yüzde on,

Kâtip

tl) Yirmi yıldan çok ortaklık yapanların paraları yüz
de yirmi fazlasiyle.

Maltepe Ok. Öğ.
Muallâ Gürsan

İlk Öğretim Şube Md.
Hamdi Keskin

Madde 45. — Meslekten ve sandıktan alâkasını
i.eserek ortaklıktan ayrılanlar tekrar sandık ortaklığı
nı icabettiren bir vazifeye alınırlarsa sandığa yeni girmiş
sayılırlar.

ilk Öğretim Şube Md.
Ferit Oğuz Bayır

İlk Öğretim Müfettişi
Bayram Karatan

İlk Öğretim ^iüfettişi
Fahri Oğuz Bozkurt

Atatürk Erkek O. Öğ.
Mehveş Dolay

İsmet İnönü Ok. Başöğ.
Nizamettin Esin

Necatibey Ok. Öğ.
Cevahir Sungur

İsmet İnönü Ok. Öğ.
Nimet Berker

Albayrak Ok. Öğ.
Faika Sayer

1 — Müsabaka imtihanında kazanarak okula de
vama başlamış olanların amelî derslere ait bütün imahan işleri. Kız Meslek Öğretmen Okulu Müdürlüğün
ce birer makbuz mukabilinde kendilerine en çok 15
gün içinde teslim edilecek ve bu makbuzlar her talebe
nin okul idaresinde mevcut dosyasında saklanacaktır.

Mamak Ok. Öğ.
Recai Işıkdağ

Çankaya Ok. Öğ.
Leman Güvendiren

2 — Müsabaka imtihanı neticesinde kazanana;yanlara, veya kazanıp da okula devam etmekten vae-

^ apı sandığı ortakları meslekten ayrılmadıkları
s e taahhütlerini ifa ettikleri müddetçe sandık üyeliği
haklarından faydalanırlar.
Madde 46.
Sandık ortakları sandık idaresi ta
rafından kendilerinden istenecek malûmatı tam ve doğ
ru olarak bildirmeye mecburdurlar.
Gerek sorulacak
suallere doğru cevap vermiyenler ve gerek sandık iş
leriyle ilgili hâdiseleri doğru
olarak bildirmiyenler

Kâtip
Ulus Okulu Başöğ.
M. Aydın

Kız Meslek Öğretmen Okulu müsabaka imtihanı
na giren namzetlere bu imtihanların amelî kısımlanada yaptırılan ve imtihan sonunda tetkik edilmek üzere
kız enstitülerince Kız Meslek Öğretmen Okulu Mü
dürlüğüne gönderilen işler hakkında
bundan sonra
aşağıdaki şekilde muamele yapılması Vekillikçe muva
fık görülmüştür;

-

S a y fa : ı 7 2

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

1 0 M ayıs 194:

geçmiş onlanlara ait işler, imtihan neticeleri Vekillik

smıflarına mahsus üç ciltten müteşekkil bir coğrafya

edilen orta okul coğrafya dersleri müfredatı ile noter

çe bildirildikten

en çok 15 gün içinde Kız Meslek

kitabı yazılması için 1/111/1942 tarihinde açılan mü

liğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü Maa

Öğretmen Okulu Müdürlüğünce, sağlam bir şekilde

sabaka müspet sonuçlanmadığından müsabakanın bit

rif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. Mek

ambalajlı olarak ve her işin üzerine

namzedin okul

sonteşrin 1943 pazartesi gününe kadar aşağıdaki şart

tupla isliyenlerin beş kuruşluk

numarası, adı ve soyadı gibi malûmatı

gösteren birer

larla uzatılması kararlaştınhmştır.

birlikte göndermeleri lâzımdır.

bir posta pulunu da

etiket iliştirilmiş olarak, ilgili okul idarelerine gön
1, — Müsabakaya iştirake karar verenler 31 tem

derilecektir.

6.

— Şartname, müfredat programı ve taahh

muz 1943 cumartesi gününe kadar bir dilekçe ile Maa

senedi formülü Tebliğler Dergisinin 16/III/1942 tarih

3 — Müsabaka imtihanında kazanamamış veya

rif Vekilliğine müracaatla bu müsabakaya girecekler

ve 163 sayılı nüshasında neşredilmiştir.

kazanıp da okula devamdan vazgeçmiş olanların, Kız

defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır.

Meslek Öğretmen Okulu idaresince ilgili okul idarele

2. — Müsabakada birinciliği kazanan kitap .ca

rine iade edilen imtihan işleri alâkadar talebeye imti

risi üç yıl orta okullarda okutulacak ve müellifine ve

hanlara girdikleri, okullarca makbuz mukabilinde der

ya müelliflerine her ders yılı için bin sekiz yüzer lira

hal teslim olunacak ve bu makbuzlar talebenin bu okul

telif hakkı verilecektir, ikinci çıkan kitap serisini ya

lardaki dosyalarmda muhafaza edilecektir.

zana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müel

4 — Nazari imtihanlara ait evrak" ile resim im
tihanı evrakı, neticeler Vekillikçe bildirildikten sonra
15 gün içinde, ilgili talebe imtihanı kazansın kazan

masın, Kız hieslek Öğretmen Okulu Müdürlüğünce

lifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşin

10/111/1942 tarihinde ikinci defa açılan ilk okul

ci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dokuz

ların 4 ve 5 inci sınıflarına mahsus coğrafya kitapla

yüzer lira mükâfat verilecektir.

rı müsabakası sona ermiştir. Müsabakaya gönderiler
11 seri kitaptan derece kazananlar şunlardır:

3 — Müsabakaya

gireceklerin eserlerini üçe:

teşkil edilecek bir komisyon huzurunda yapılarak key

nüsha olmak üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer

fiyet bir zabıt ile tesbit edilecek ve bu zabıt okul dos

yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği Neşriyat M ü’

yasında muhafaza olunacaktır.

dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya posta

Gereğine göre muamele yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili n.

R üştü Uz el

İLK OKUL COĞRAFYA KİTAPLARI
MÜSABAKASI SONUCU

ile taahhütlü olarak göndermeleri

lâzımdır. Kitaba

BİR İN CİLİK : Ankara

Dil ve Tarih-Coğrafvâ

Fakültesi Asistanlarından Ferruh Sanır, Sivas Erkek Öğ
retmen Okulu Müdürü Tarık Asal ve Ankara Gazi Li
sesi Coğrafya Öğretmeni Hayri Günden;

konulacak resim, şekil, harita, grafik ve sairenin asıllarmm yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine k >nulmuş olarak bulunması kâfidir.

İK İN C İL İK : Manisa Orta Okulu Tarih-Coğraiya Öğretmeni Bahri

4. — Müsabakaya girenlerin, kitap müsveddele

Oskay ile Manisa İlk Öğretim

Müfettişi Cemal Onoğur;

riyle birlikte, eserleri kabul edildiği takdirde, kitap
Ü ÇÜ N C Ü LÜ K : İstanbul Üniversitesi Coğrafya

larını ilân edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü
tasarruf hakkında vaz geçerek Maarif Vekilliğine üç

il a n l a r

yılhk bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o devre

ORTA OKUL COĞRAFYA KİTAPLARI
MÜSABAKASI
2259 sayılı kanunun tatbikına dair olan talimat-

içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri ta

Profesörü Besim Darkot ve Ankara D il ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçentlerinden Cemal Alsgöz’ün kitapları.

rafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir
taahhüt senedi vermeleri de lâzımdır.
5. — Kitaplarda bulunması lâzım gelen pedago-

nameye göre orta okulların birinci, ikinci ve üçüncü ! jik ve teknik vasıfları gösteren

Bunlardan birinciliği kazanan ve Ferruh Sanız.
Tarık Asal ve Hayri Günden tarafından yazılan coğ

şartname, yeni kabul

rafya kitapları 1943— 44 ders yılından itibaren üç yıi
müddetle ilk okullarda okutulacaktır.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DIGER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
1

12

23

34

c

45

2

13

24

35

46

3

14

25

36

47

15

26

37

48

16

27

38

49

17

28

39

18

29

40

51

19

30

41

52

20

31

42

53

21

82

43

54

22

33

44

55

4

5

6

7

8

9

10

11

.

.

50

ANKARA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
CIKARI-

L tl. İLGİLİ MAKAM VE MÜESÎESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

CİLT: 5

T. C
MAARİF VEKİLLİĞİ

TILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR,
ABONE TLTARÎ MALS-\NDIKLa
RINDAN BİRlNE YA TIRILM A !’
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RlF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT Mü
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDÎi

TEBLİĞLER DERGİSİ
17 M AYIS 1943

KARARLAR:
T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 79
Karar tarihi 8/V/1943

ÖZET:
İstanbul Üniversitesi
Yabancı Diller Oku
lu Talimatnamesinin
bazı maddelerinin
değiştirilm esi h.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu T a
limatnamesinin 2 nci maddesinin (A ) fıkrasiyle, 13,
32 ve 33 üncü maddelerinin bağlı suretlere göre de
ğiştirilmesi ve değişiklik hükümlerinin okulda evvelâ
(A ) kurunda tatbikma başlanarak işin her yıl bir iler-'
deki kura da sirayet ettirilmesi hususunun Vekillik
^ ilksek Makamına arzı kararlaştı.

,

Muvafıktır

8/F, 1 9 4 5
Maarif Vekili
H a s a n -Â li

Y ücel

2 N Cİ M A D D EN İN (A ) FIK R A SI:
A) Üniversite talebesinin lisede öğrenmiş oldu
ğu yabancı dilleri. Üniversite Talimatnamesinin 54 ün
cü maddesinin gerektirdiği gibi üniversite derslerine
ve İlmî inceleme ve araştırmalara yanyacak derecede
genişletir ve kuvvetlendirir.
13 ÜNCÜ M A D D E :
Madde 13. —
Fakültelerin ileri sömesterlerine
üniversite dışındaki yüksek öğrenim
kurumlarından
nakil suretiyle gelen talebeler sömesterlerine göre da
ha aşağı bir j’abancı dil kurunda bulunabilirlerse de
yabancı diller okulunu bitirmeden fakültelerinin diplo
ma imtihanlarına giremezler.
3 2 NCİ M A D D E :

Madde 32. — Umumi imtihanları geçirmiyenler
le bu imtihanlarda muvaffak olamıyanlar fakülte im
tihanlarına alınmazlar. Bu gibiler için fakülte bütün
leme imtihanlarından evvel yabancı dil bütünleme im
tihanları açılır.
33 ÜNCÜ M A D D E :
Madde 33. — Umumi imtifıanlar hakkındaki hü
kümler, bütünleme imtihanları için de yürütülür.

Talim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 80
Karar ta rih i: 8/V/1943

ÖZET:
Siyasal Bilgiler Oku
lu Talimatnamesi
nin ders ve im ti
hanlara ait hüküm
leri h.

Y'üksek Öğretim Umum Müdürlüğünün 4 / 1 9 8
sayılı ve 20/11/1943 tarilıli teklifi
üzerine Siyasal

SA YI: 224

Bilgiler Okulu Talimatnamesinin ders ve imtihanlara
ait hükümlerinin bağlı şekilde kabulü uygun görüle
rek, keyfiyetin Vekillik büksek Alakamının tasvibine
arzı kararlaştı.

Muvafıktır
8/V/1943
Maarif Vekili
H a s a n -A li

Y ücel

SİYASAL BİLG İLER OKULU TALİM ATN AM E
SİNLE DERS VE İM TİH ANLAR KISM I
OKULUN ÖĞRETİM ETKİN LİĞ İ
Madde 1 . — Okulun Öğretim Etkinliği: 1 ) Esas
derslerden, 2 ) Kılgın ders ve seminerlerden, 3 ) Y a
bancı dil derslerinden, 4) Muvakkat ders ve konferans
lardan, 5) İnkılâp tarihi dersinden
terekkübeder.
Madde 2 . — Müşterek sınıflarda ve ihtisas şu
belerinde okutulacak dersler ve her derse verilen saat
ler talimatnameye ekli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
veldeki derslerden birinin
kaldırılması veya cetvele
yeniden ders eklenmesi, her derse verilen
saatlerin
azaltılıp çoğaltılması ve cetvelde gösterilen sınıf ve
şubelerdeki yerlerinin değiştirilmesi, «Öğretim ve im
tihan işleri komisyonunun» reyi alındıktan sonra mü
dürün teklifine ve Vekilliğin tasvibine bağlıdır.
Madde 3. — Esas derslerin, öğretim ve imti
han işleri komisyonunca kabul edilen müfredat prog
ramına uygun olarak okutulması lâzımdır. Ders prog
ramlarının okulun ereğine ve yapısına uygun olması
şarttır.
Okulun ders gurupları şunlardır:
İktisat ve Maliyle - Âmme Hukuku, Hususi Hu
kuk, Tarih ve Coğrafya, İstatistik ve Toplumbilim,
Y'abancı Dil.
Profesör ve doçentler kış ve yaz sömestrleri son
larında müdürlüğe birer rapor vererek müfredat prog
ramının sömestre düşen kısımlarından
hangilerinin
okutulduğunu ve hangilerinin ne sebeple okutulamadığını bildirirler. Kış sömestrinde okutulamıyan bahis
lerin yaz sömestrinde tamamlanmasına çalışılır. Bu ra
porlarda, bundan başka aşağıdaki hususlar da gösterilir.

Madde 4. — Okulda kış sömestri
derslerine
ıkincıteşrının ilk günü başlanıl ve 10 şubatta son
verilir. Yaz sömestr derslerine martın ilk günü başla
nır ve 30 mayısta son verilir. 10 şubat ile 1 mart ara
sı sömestr tatilidir. 3a üncü madde hükmü müstesna
olmak üzere 1 temmuz ile 25 eylül arası yaz tatilidir.
Madde 5. — Ders yılı bir açı.hş töreni
okul müdürünün söylevi ile başlıyan tören
sör veya doçent tarafından okulun bütün
ilgilendirecek bir konu üzerinde verilecek
ile biter.

ile başlar,
bir profe
talebesini
bir ders

Madde 6 . — Kılgın dersler ilk üç sınıf talebe
sine mahsustur. Her sene bu sınıfların hangi derslerin
den kılgın ders yapılacağını, ıkmciteşrinin ilk haftası
içinde (Öğretim ve İmtihan İşleri Komisyonu) saptar.
Kılgın dersler, her sınıfta haftada 6 saati aşmamak
üzere yapılır.
Madde 7. — Kılgın derslerden maksat:
a) Profesör veya doçentlerle talebeyi biribirine daha
çok yaklaştırmak ve tanıştırmak.
b) Profesör ve doçentlere, talebesinin yetenek ve ça
lışmalarını yakından görmeye imkân vermek sure
tiyle imtihanlarda isabet derecesini artırmak
c) Talebenin esas derslerden faydalanmasını genişlet
mek ve kılgın bilgilerini artırmaktır.
Bu maksatlar göz önünde tutularak, kılgın ders
ler aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
1 ) Esas derslerde kısa geçilen, fakat üstünde durulma

sında fayda görülen bazı meselelerin açılması ve
derinleştirilmesi,
2 ) Esas dersleri kuvvetlendirici ve tamamlayıcı surette

kılgın bilgiler verilmesi,
3) Talebeye sözlü ve yazılı ödevler yaptırılması,
4) Profesör ve doçentler tarafıixdan düzeltilecek yazılı
ödevler üzerinde konuşmalar yapılması,
5) Tatbiki mahiyetteki derslerde talebenin kılgın mese
lelerle karşılaştırılması ve kendilerine mesele çözdürülmesi,
6 ) Talebenin verilmiş

dersler üzerinde

soru-cevap

şeklinde alıştırılması.

b) Sömestr içinde talebeye verilen ödev konulan ve
ödev yapan talebenin ad ve soyadlariyle numarala
rı ve başarı dereceleri

Madde 8 . — Birden çok profesör veya doçent
tarafından okutulan kılgın derslerde, sınıfın talebesi,
bu profesör ve doçentler arasında bölünebilir.
Profesör ve doçentler kılgın derslerde yoklama
ve kanaat notu defteri tutarlar. Kılgın derslere devam
etmiyen, yahut sıkı bir ilgi göstermiyen talebe okul
yönetimine gününde bildirilir. Kılgın
dersler, esas
derslere başlandıktan on beş gün kadar sonra açılır.

c) Talebenin ders ve ödevlerle daha çok ilgisini sağ
lamak için alınması gerekeı tedbirler
.
ç) Talebeyi ders ve ödevlerle daha çok ilgili kılmak
üzere profesör ve doçentler tarafından alınmış olan
tedbirler ve saire... Profesör ve doçentler rapo
run bu kısımları için kılgın ders ve semi
nerlerden ve talebe ile görüşmelerden faydalanır.
Profesör veya doçentlerin raporları (Öğretim ve
imtihan İşleri Komisyonu) nca incelenir ve alınması
gereken tedbirlere karar veriliı.

Aiadde 9. — Son sınıfta her şube talebesi aşağı
daki derslerden senede iki seminer yapar.
İdari şubede: İdare hukuku ile esas teşkilât veya
âmme hukukundan veyahut iktisattan biri,
Jvlalî şubede: İktisat ve maliye.
Siyasi şubede: Devletler genel hukuku ve siyasal
tarih veya devletler özel hukuku.
Her seminer yalnız bir sömestr sürer. Talebe
şubelerde ikişer seminere bölünür ve her talebe bir
sömestr içinde haftavla biri aşma.mak ve her seminer

a) Talebenin genel olarak derslere olan ilgisi, dersleri
anlayış ve takip derecesi
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iki saatten az sürmemek üzere yalnız bir seminer ya
par. Seminer ortasında on dakikalık bir dinlenme yapı
labilir.
Talebesi 20 yi aşan seminerlerde her seminer iki
veya daha ziyade profesör veya doçent tarafından ya
pılır ve talebe, sayısına göre, seminer yapan bu profesiVr veya doçentler arasında bölünür.
Seminer yapan
profesör ve doçent dersle ilgili konulan okutan profe
sör ve doçentlerle iş birliği yapar.
Seminerlerin tertip ve tevziine ait kararları (Öğ
retim ve İmtihan İşleri Komisyonu) verir.
Madde 10. — Birden fazla profesör veya doçent
tarafından okutulan derslerin seminerlerini yapacak
olan profesör veya doçentler, her ders yıh haziran ayı
içinde (Öğretim ve İmtihan İşleri Komisyonu) nca
saptanır ve keyfiyet okul müdürlüğü tarafından ilgili
lere bildirilir.
Seminer yapacak profesör veya doçentin son
Sınıfta dersi olması şart değildir. Seminer yapan profe
sör veya doçentlere müşterek sınıflarda' ayrıca kılgın
ders yaptırılmaz.

Madde 11. — Seminer çalışmalarından maksat:
a) Talebeyi devlet hizmetinde karşılaşacakları meseleler
le yakından etkin bir surette temasa getirmek,
b) Talebeye bilimsel konu ve meseleleri müşterek sı
nıflarda edindiği bilgiye dayanarak, kendi kendine
çözmeyi öğretmek ve bu zevki tattırmak.
c) Talebeye belirli bir konuyu ele alarak inceleme,
çözümleme ve bireşimleme metodunu göstermek,
ç) Talebeye bir konuyu gerek yazı ile ve gerek söz
le, kısa, mantıklı ve güzel bir şekilde ifade etmeyi
ve açıklamayı öğretmek,
d) Talebenin eleştirim ve uslamlama yetilerinin kuv
vetlenmesini sağlamak.
Bu maksatlar göz önünde tutularak seminer ça
lışmasına ait birer program hazırlanır. Bu programda,
seminerlerde incelenecek konular, talebeye yaptırıla
cak yazılı etütler ve sözlü açıklamalar, talebeye veri
len ihtisas ödevinin konu ve plânlan gibi esaslar gös
terilir.
Madde 12. — Seminer programlan seminer ya
pan profesör ve doçentlerle birlikte hazırlanabilirler, ve
seminerler birlik çalışma programı ile yürütülebilir.
Programların derslere başlanan ilk hafta içinde
müdürlüğe verilmesi lâzımdır. Seminerlere programla
rın müdürlükçe talebeye ilânından bir hafta sonra,
yani ikinciteşrinin 15 inden itibaren başlanır.
■ Bir seminerde yapılacak etüt konulan ve uyula
cak çalışma plânı, bir hafta önceki seminerde profeMir veya doçent tarafından talebeye not ettirilir.
Madde 13. — Talebe, şubenin iki seminerinden
her birinde, ayrıca hazırlıyacağı ihtisas ödevinden baş
ka, konusu seminer yapan profesör veya doçent tara
fından belirtilecek bir etüt hazırlamaya ve bir de me
sele çözmeye ve bunları seminerde sözlü olarak açıkla
yıp her birinden ayrı ayrı birer not almaya mecbur
dur.
.
Talebenin ihtisas ödevinden kazandığı not, 50
nci maddenin b fıkrası gereğince mezuniyet üssü mi
zanına konur.
Yazılı ve sözlü ödevlerle ihtisas ödevinden ka
zandığı üç notun ortalaması 7 tutan talebenin diplo
masına, seminer konusunu teşkil eden dersler göste
rilmek suretiyle, seminer çalışmasında başarı gösterdi
ği kaydedilir.
Madde 14. — Her şubenin seminer yapan profe
sör veya doçenti ikinci sömestrin son haftası içinde,
binleşerek seminer çalışmalarının neticelerini saptarlar
ve bunu müşterek bir 4:semıner raporu» ile müdürlüğe
bildirirler. Bu rapora:
a) Talebeden her birinin iki seminerde yaptığı yazılı
etütler ve sözlü açıklamalar ile bunların her bi
rinden aldığı not.
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b) Talebeden her birinin ihtisas ödevinden kazandığı
başarı derecesi ve notu
c) Talebeden her birinin çalışması, ilgisi, yetkisi ve
karakteri hakkında profesör veya doçentin edin
diği izlenim yazılır.
İh t i s a s

ö d e v l e r i:

Madde 15. — Son sınıf talebesinden her biri
bir ihtisas ödevi yapmakla mükelleftir. Ödevinin ko
nusunu, ilgili semineri yapan profesör veya doçent
ile görüşerek, talebe kendisi seçer. Ancak konunun
behemehal memleket realiteleri ve meseleleriyle ilgili
olması şarttır.
Ödevler normal sahife ile ve normal yazı ile 30
sahifeden az olmaz. İhtisas ödevi, şubenin iki profe
sör veya doçenti tarafından ayrı ayrı incelenir ve bu
na bir not verilir. İki profesör veya doçentten hiç ol
mazsa birinin, ödevin konusu ile ilgili semineri yapan
profesör veya doçent olması şarttır.
Madde 16. — Seminer yapan profesör veya do
çent tarafından «Bastırılmaya lâyıktır» kaydiyle mü
dürlüğe verilen ihtisas ödevleri, okulca bastırılabilir.
İhfısas ödevi bastırılan talebeye, kendi ödevin
den yahut bu koleksiyondan 50 tanesi parasız olarak
verilir.
Yaz devresi imtihanlarını başaramıyan talebenin
ihtisas ödevi bastırılmaz.
Madde 17. — İhtisas vazifelerinin makine ile
temiz bir surette yazılarak, en geç martın ikinci hafta
sı sonuna kadar okul yönetimine teslim edilmiş olma
sı lâzımdır. Bu müddetten sonra, hiçbir sebep ve en
gelle ödev kabul edilmez. Aiüddeti geçtiğinden dola
yı ödevi kabul edilmiyen talebe ihtisas ödevinden sı
fır almış sayılır.
İhtisas ödevinden, müddetinin geçmesinden do
layı sıfır alan, veyahut beşten az numara kazanmış
olan talebe, haziran imtihanlarında başarı göstermezse,
seminer yapan profesör veya doçent ile temas ederek,
ya reddolunan ihtisas ödevini düzeltir veya yeniden
konu alıp tatil esnasında ödev hazırlıyabilir. Bu ikinci
ödevin de en geç 20 eylül tarihine kadar okul yöneti
mine verilmesi lâzımdır. Her hangi bir sebep ve en
gelle bu müddet içinde ödev okul yönetimine teslim
edilmediği takdirde, güz devresi imtihanlarında eski
ödev notu nazara alınır.
Madde 18. — Ödevlerin ve genel olarak semi
nerde yapılan yazılı ödevlerin şahsen sahibi tarafın
dan çalışılarak hazırlanmış
olması şarttır. Profesör
veya doçent lüzum görürse ihtisas veya yazılı ödev
sahibinden, seminerde konusunu sözlü olarak açıkla
masını ister ve kendisine sorular sorar.
Madde 19. — Okulda talebenin hepsini veya bir
kısmını ilgilendiren bilimsel veya edimsel meseleler
üzerinde, seri halinde veyahut münferit surette, bir
veya birkaç kişi tarafından konferans verdirilebilir.
Bu konferanslara talebenin devamı mecburidir.
Madde 20. — Okulda Fransız, İngiliz ve Alman
dilleri okutulur. Talebe bu dillerden birini takibederek
öğrenmeye, yabancı dil derslerine devama mecburdur.
Madde 21. — Okulda yabancı dil öğrenme ve
bilmenin ölçüsü:
a) O dilde yazılmış bir meslekî eseri kolayca ve dos
doğru okumaya alışmış olma ve lûgatsiz anlama
ve anlam itibariyle Türkçeye çevirme,
b) Türkçe yazılmış bir eseri o dile anlam itibariyle
çevirme.
Madde 22. — Yabancı dil öğretimi, okulun her
sınıfına paralel gitmek üzere, dört kur halinde yapılır
ve talebe, okula ilk girişinde derslere, başlandıktan iti
baren nihayet on beş gün içinde, imtihan edilerek
kuvvet ve derecelerine göre bu kurlara ayrılır. Bu kuru
bitirmek ve üst kura geçmek için lâzım gelen bilgi

derecesi Yabancı Dil Komisyonunca hazırlanacak öğ
retim programı ile saptanır.
Yaz ve güz imtihan devreleri dışında bir kurdan
başka bir kura geçilemez.
Madde 23. — 21 inci maddede gösterilen derece
de dil bilgisi olan talebe icap ve imkânlara göre, açı
lacak gelişme kurlarına veya munzam kurlara devama
mecbur tutulabilir. Bu kurların açılabilmesi için devam
edecek talebe sayısının en az beş olması lâzımdır.
Madde 24. — Gelişme kurları veya munzam
kurlar açılmadığı takdirde, bu kurlara namzet olan ta
lebe yabancı dil derslerine devama mecbur değildir.
Ancak bu kabîl talebe yabancı dil komisyonunca sap
tanacak şartlar gereğince, ders yılı içinde tem veya
versiyon şeklinde ödev yapar.
Madde 25. — Gelişme kurlarının ve munzam
kurların ne suretle tertibedileceği bu kurlara devam ve
bu kurların bitirilmesi gibi hususlar
Yabancı Dil
Komisyonunun karan alınarak okul yönetimince sapta
nır.
Madde 26. — Birinci ve ikinci sömestrlerin son
larına doğru her yabancı dil kurunda talebeye, bir ders
müddeti devamınca, birer yazılı ödev yaptırılır. Bu
ödevler profesör veya doçent tarafından düzeltilerek,
en kısa bir zamanda, talebeye geri verilir. Profesör ve
ya doçentler bu ödevlere takdir edecekleri notlan
hem ödev kâğıtları üzerine, hem de kendi not defter
lerine kanaat notu şeklinde kaydederler.
Madde 27. — Her kurun imtihanı yazılı ve söz
lü olmak üzere iki şekilde yapılır ve her birine ayrı
ayrı verilen notların ortalaması alınır. Sömestr imtiha
nı konulan kur’asına yabancı dil dâhil edilmez. Ya
bancı dil yazılı imtihan kâğıtları aynı dili okutan iki
profesör veya doçent tarafından ayrı ayrı okunarak,
not verilir ve bunların ortalaması alındıktan sonra ken
disine imza ettirilir.
Yabancı dil sözlü imtihanları yaz ve güz devre
lerinde öteki derslerin imtihanları ile birlikte okul
yönetimince saptanan programa göre, okulda aynı dili
okutan profesör veya doçentlerden teşekkül eden ko
misyonlarca yapılır.
Yabancı dil yazılı ve sözlü imtihanları neticesin
de kazandığı notların ortalaması beşten aşağı olan ta
lebe, devam ettiği kur kendi sınıfına paralel ise kur
da ve sınıfta kalır. Eğer kur sınıfından yukarı ise sa
dece kurda kalır ve ertesi ders yılı aynı kura devam
eder. Aşağı kurda bulunan son sınıf talebesinin diplo
ması dördüncü kur imtihanlarını başardıktan sonra ve
rilir.
Madde 28. — Yabancı dil öğretimine ve imti
hanlarına ait başka hükümler bu talimatname çerçeve
si içinde «Yabancı Dil Komisyonu» tarafından sapta
nır. Yeni bir hüküm konmasını icabettiren haller mü
dürlük yolu ile Vekilliğin tasvibine arz olunur.
DE VAM MECB URİ YETİ :
Madde 29. — Okulun yatılı veya yatısız bütün
talebesinin derslere, kılgın ders ve seminerlere, mütalâ
alara, muvakkat ders ve konferanslara devam etmesi
mecburidir. Devamın yoklanması usulü okul yönetimi
tarafından saptanır.
Hastalık veya her hangi bir engel yüzünden bir
ders yılı içinde 65 günden fazla devamsızlığı saptanın
talebe, o ders yılının, sömestr, yaz ve güz devreleri
imtihanlarına giremez.
Hastalık hali okul revirinde
yatmakla, yahut
resmî hastane raporiyle sabit olur. Bundan başka evci
ve gündüzcü talebeler, okul doktoru tarafından fa^dde
edilen hastalık
raporiyle de hasta olduklarını isnat
edebilirler.
Engel hali usulü dairesinde, okul yöretiminden
izin almakla muteber olur.
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Bir ders yılının her hangi bir ayında, me^ru en
gele dayanarak izin almaksızın veya yukardaki usule
uygun şekilde hastalığı sabit olmaksızın, üç gün o^c ı’a
gelmiyen talebe yatılı ise, en az bir hafta muvakkat
okuldan çıkarma ve en çok yansızlığa çıkarılma sure
tiyle cezalandırılır. Yatısız ise, ilerde yatılılığa alına
maz. Bu cezalara «Talebe İşleri ve Disiplin Kurulu»
hükmeder, muvakkat çıkarma müdürün, daimî yatısızhğa çıkarma Vekilliğin tasdikiyle kesinleşir.
Bu sebeple gündüzlüğe çıkarılan talebe, sındım
pek iyi veya iyi derece ile geçtiği ve genel halleri ku
sursuz olduğu takdirde ertesi yıl tekrar yatılı kadro
suna alınabilir.
Madde 30. — Ayda üç gün devamsızlık şu su
retle hesabedilir:
Bir gün içinde hasta olmadan ve izin almadan
bir derse girmiyen talebe o gün devam etmemiş sa
yılır; ancak talebeye bir gün içinde birden fazla de
vamsızlık kaydolunamaz.
Bir ders yılında 65 günü geçmemesi gereken de
vamsızlık da şu suretle hesaplanır;
Hasta olan veya idareden izin alan talebeye gün
başına bir devamsızlık kaydedilir.
SINIF

VE

MEZUNLUK
I
GENEL

İMTİHANLARI

HÜKÜMLER

Madde 31. — Sınıf geçme ve mezun olma im
tihanları yaz ve güz devrelerinde yapılır. Yaz devre
si normal imtihan devresidir. Her talebe bu devre imti
hanlarına girmek zorundadır.
Güz devresi, bütünleme ve engel imtihanları
devresidir. Bu imtihanlar, yaz devresinde başarı göstermiyen veya imtihanlar başlamadan evvel yahut imti
hanlar içinde hastalanarak girmiyen talebeye mahsus
tur.
Hastalık hali, 29 uncu maddede gösterilen şekil
de sabit olur. Hastalıktan başka her hangi bir sebeple
yaz devresi imtihanlarına girmiyen talebe, güz dev
resi imtihanlarına giremez ve sınıfta kalmış sayılır.
Ancak müdürlüğün teklifiyle toplanan
(Öğretim ve
imtihan İşleri Komisyonu) nun takdir ve kabul ede
ceği olağanüstü bir hal ve engeli çıkan talebenin, güz
devresi imtihanlarına girmesine müsaade edilebıl'ı.
Yaz devresi imtihanları haziran, güz devresi im
tihanları birinciteşrin ayı içinde başlar ve biter.
Yalnız müşterek sınıflar talebesine mahsus olmak
üzere kış sömestri sonunda «Sömestr imtihanları» yapılır.
Mezuniyet imtihanlarının yaz ve güz devrelerinde
muvaffak olmıyan son sınıf talebesi, arkadaşlarının me
zun oldukları ders yılını takibeden iki yıl içinde, yaz
ve güz devrelerinde olmak üzere, üç defa daha mezu
niyet imtihanına girebilir.
Bu devreler dışında, okulda hiçbir sebeple im
tihan açılamaz.
Madde 32. — Yaz ve güz devresi imtihan'an ya
zılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde yapılır.
Yazılı imtihanlar eleme mahiyetindedir. Bunlar
da muvaffak ılmıyan veya bunlardan birine girmiyen
talebe o devrenin sözlü imtihanlarına giremez.
Madde 33. — Okulda yapılacak sözlü ve yazılı
bütün imtihanların programlarını, gün ve saatlerini ve
imtihan yerlerini okul yönetimi saptar,
Del s kesiminden imtihan başlamasına kadar en
çok üç gün ara verilir.
Yaz ve güz devreleri imtihanlarına, okul yöneti
mi tarafından başka bir karar alınmadıkça, saat 8,3ü
da başlanır. Yazılı imtihanlarda olduğu gibi sözlü im
tihanlarda da talebeye birer
günden fazla imtihan
arası verilmez. Bu şartlar içinde imtihanlar haziran ve
birinciteşin aylarına sığmazsa yaz devresi imtihanları

için temmuzun ilk haftasından, güz devresi imtihan
ları için de eylülün son haftasından gün alınabilir.
İmtihan neticeleri kesindir. Usulüne göre talebeye
ilân edilen imtihan neticeleri hakkında hiçbir müra
caat kabul olunmaz.

YAZILI

II
İMTİHANLAR

Madde 34. — Talebe her sınıfta iki dersten ya
zılı imtihan geçirir. Bu derslerden biri ikinci sömes
trin ilk haftası içinde
(Öğretim ve İmtihan İşlen
Komisyonu) nca saptanarak talebeye bildirilir. Diğeri
de mayısın ilk haftası içinde her sınıfta kur’a ile se
çilir.
Güz devresi imtihanları için birinci yazılı im
tihan dersi değişmez; ikinci yazılı imtihan dersi,
eylülün ilk haftası içinde kur’a ile çekilir ve okulda
ilân olunur.
Haftada bir saatlik derslerle yalnız bir sömestr
okunan dersler ve yabancı dil dersleriyle diplomasî
muhabere dersi yazılı imtihan konusu olarak kur’aya
dâhil edilmez ve seçilmez.
Muhabere ve diploması muhabere derslerinin im
tihanları, eleme mahiyetinde olmaksızın, yazılı yapılır
ve sözlü imtihanlar hükmünde tutulur.
Madde 35. — Yazılı imtihanlarda muvaffak ol
mak için, iki dersten kazanılan notların toplamının en
az 10 tutması şarttır.
'
iki dersten kazanılan notların toplamı 10 u tut
muş olmakla beraber, derslerin birinden beşten az not
almış olanlar, yalnız bu dersin imtihanını güz devre
sinde sözlü olarak tekrarlamak üzere, yaz devresi söz
lü imtihanlarına girerler. Güz devresinde yazılının bi
rinden beşten az not alan talebe, o devre sözlü imtihan
larında, sözlü olarak, aynı* dersin imtihanını tekrar
eder.
Madde 36. — Yazılı imtihan kâğıtlarının her
biri, dersi okutan profesör veya doçent ile, müdürlük
çe tâyin edilen başka bir profesör veya, doçent tara
fından ayrı ayrı okunur ve bunlara ayrı ayrı not verilir
Her profesör veya doçent okuduğu ırauhan kâğıdın
da gördüğü yanlışları renkli kalemle çizer ve işaret
eder.
Bu suretle kâğıtlar okunduktan sonra, iki profe
sör veya doçent bırleşerek serdikleri notlan karşılaştı
rıp kâğıdın alması lâzım gelen noru saptarlar.
İki profesör veya doçent, bir imtihan kâğıdına
takdir ettikleri notlar arasında meydana gelecek fark
üzerinde anlaşamazlarsa bu notların ortalaması alınır.
Madde 37. — Saptanan notlar imtihan pusula
larına, imtihan kâğıtları üzerine ve not cetvellerine ra
kamla ve yazı ile ayrı ayrı kaydedilerek altları iki pro
fesör veya doçent tarafından imza ve kâğıtlar yöneti
me teslim edilir.
Madde 38. — Yazılı imtihan günü, dersi okutan
profesör veya doçent ile imtihan kâğıtlarım okuyacak
olan mümeyyiz, imtihanın
başlama saatinden evvel
okula gelerek, müdürle birlikte, verilecek imtihan ko
nusunu konuşur ve kararlaştırırlar.
Madde 39. — ü'azılı imtihan sorularının saptan
masında dikkate alınacak nokta, der.‘:in birinci ve ikin
ci sömestrlerde okutulan türlü konularına temas edecek
şekilde genel ve bireşımsel olması, bellekten ziyade an
layış, uslamlama, bireşim, sınıflama yeteneklerini yokla
maya yönelmesidir.
Madde 4ü. — Yazılı imtihanlar dört saat sürer.
Bu imtihanlarda, dersi okutan profesör veya doçent
lerden başka, sınıfın bütün profesör ve doçentleriyle
asistanlarının ve lüzum halinde ayrıca yönetim tara
fından ödevlendirilecek profesör veya doçentlerin ha
zır bulunması ve imtihanların ciddiyet dairesinde ya
pılmasına nezaret etmeleri lâzımdır.
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Madde 4 l. — Yazılı imtihanlarda talebe, imt'.
han salonlarına kitap, kanun, defter ve not gibi şeyleı ve müsveddelik boş kâğıt ge-remez. Cevaplar an
cak okulca damgalanmış kâğ ılara yazılır. İmtiban de>am ettiği müddetçe talebe untiban salonundar; dışarı
çıkamaz. Çıkanlar imtihanı terk etmiş sayılırlar. İm
tihan sorusu talebeye verildikten sonra, imtihan salo
nuna talebe alınmaz.
Madde 42. — Kopya eden, biribırleriyle konuşan
veya kopyaya teşebbüs eden talebe hemen imtihan sa
lonundan çıkarılır ve imtihanı iptal olunur. Kopya et
tiği imtihan kâğıdının incelenmesinden anlaşılan tale
benin imtihanı, (Öğretim ve İmtihan Komisyonu) karariyle, imtihan salonundan çıkarılan talebeninki gibi,
hükümsüz sayılır. Bu gibi talebe artık o devre imtıhanTarına giremiyeceği gibi, hakkında disiplin cezası da
verilir.
Bu hüküm, kopya ettiren veya kopyaya yardım
edenler hakkında da aynen tatbik olunur.
•
Madde 43 — Her sınıfın yazılı imtihan kâğıtları
okunup, notlar saptandıktan sonra; yönetimce, kaza
nan talebenin adları, numaraları ve her birinin söz
lü imtihanlara gireceği günler birer liste halinde ilân
olunur.
III
SÖZLÜ

.

İMTİHANLAR

Madde 44. — Talebe sözlü imtihanlara, okul
yönetimi tarafından imtihan cetvelinde gösterilen, sıra
ile ve vaktinde girmek zorundadır. Vaktinde ve sıra
sında imtihana girmiyen talebeyi, engeli okul yöneti
mince yazılı olarak kendisine bildirilmedikçe, profe
sör veya doçent imtihana alamaz.
İmtihanlar alenidir. Herkes imtihan salonunda
imtihanı dinliyebilir. İmtihanlaıu: ciddîliğini ve inti
zamını bozanlar hakkında disiplin hükümleri tatbİK
olunur.
Madde 45. — İmtihan masasına ikiden fazla ta
lebe alınmdZ: ve her talebeye, ayrı ayrı, en az iki soru
verilir. Sorular profesör veya doçent tarafından tale
benin adı ve numarası yazılı ve okul mührü ile mü
hürlü imtihan pusulası arkasına yazılır, veya talebeye
yazdırılır.
İmtihan masasına alınan taleoeden birinin imti
hanı bitirilerek notu verilmedikçe, öbürüne geçilmez.
İmtihanı bitirilen talebe gönderilerek yerine yenisi alı
nır ve soruları verilir.
imtihanın başlangıcında ilk soru sorulan talebeye
düşünmesi için kâfi zaman bırakılır.
Bir talebenin imtihanı yarım s.aatten fazla süre
mez. Ln az üç soru s».»rulmadıkça talebeye beşten aşa
ğı not verilmez.
Madde 46. — Her dersin imtihanı iki sömestrlik müfredat programı üzerinden yapılır. İmtihanda,
seminerlerde, kılgın derslerde, muvakkat ders ve konfe
ranslarda geçen meselelerden de soru verilebilir.
Kendi isteğiyle imtihandan çekilen talebeye mu
vaffak olmamış sayılarak sıfır verilir.
Madde 47. — Her ne sebeple olursa olsun, veri
len soru değiştirilmez. İmtihanı yapılan bir talebe, o
devrede, hiçbir sebep ve bahane ile, tekrar aynı ders
ten imtihan edilemez.
Madde 48. — Her dersin imtihanını dersi oku
tan profesör veya doçent ve olağanüstü engel halinde,
müdürün tâyin edeceği başka bir profesör veya doçent
yapar. Müdür her hangi bir dersin imtihanında mü
meyyiz sıfatiyle başka bir profesör veya doçenti bu
lundurabilir. Okul yönetiminin izni olmadıkça imti
han masasında hariçten kimse bulundurulamaz.
Madde 49. — Sözlü ve yazılı imtihanlarda not
lar ayrı ayrı, imtihan pusulalarındaki mahsus yerlerine
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rakamla vc yazı ile yazıldıktan başka, imtihan cetve
line de kaydedilir. Pusulalar ve cetveller imtihanı ya
pan prufesör veya doçent tarafından imza edilerek,
imtihanı mütaakıp, kapalı zarfla yönetime teslim olu
nur. Bu zarflar imtihanların sonunda yalnız müdür
veya muavin tarafından açılabilir.
IV.
b l M f GliÇME VE MEZUN OLMA ŞARTLARI

Madde 50. — Sınıf geçmek veya mezun olmak
için yazılı ve sözlü imtihanlarda kazanılan notlar top
lamının ortalaması en az 7 olmak ve yalnız sömster
imtihanı notu müstesna olmak üzere, her hangi bir
dersten beşten aşağı not almamış olmak şarttır.
Yedi ortalamayı bulmak için, yazılı ve sözlü im
tihan notları toplamına:
a) Müşterek sınıflar talebesinin sömestr imtihanında
kazandığı iki yazılı imtihan notunun ortalaması,
b) Son sınıf talebesinin ihtisas vazifesinden kazandı
ğı notlar,
c) Talebenin yabancı dil derslerinin yazılı ve sözlü
imtihanlarında kazandıkları notların ortalaması ka
tılır.
Madde 51. — Yaz
lü imtihanlarında yalnız
alıp da diğer derslerden
9 tutan talebe muvaffak

ve güz devresi yazılı ve söz
bir dersten beşten aşağı not
kazandığı notların ortalaması
olmuş sayılır.

Madde 52. — Yaz devresinde bir dersten beşten
aşağı not alan veya bütün derslerden beşten yukarı
not alıp da üssü mizanı dolduramıyan, yahut yazılıları
kazandıktan sonra, 31 inci maddede gösterilen hallere
dayanmaksızın, sözlülere girmiyen talebe, güz devresin
de bütün derslerden imtihan geçirir. Aşağıdaki du
rumlar kuraldan müstesnadır:
1 — Yaz devresi yazılı imtihanlarında muvaffak
olup da sözlülerde muvaffak olmıyan talebe; güz dev
resinde yazılıları tekrar etmez. Ancak, 31 inci maddede
gösterilen hastalık veya olağanüstü engel halleri müs
tesna olmak üzere, sözlülere hiç girmiyen veya bir
kısmına giren talebe imtihana hiç girmemiş sayılır.
2 — Yaz devresi yazılı ve sözlü imtihanlarında
bir veya iki dersten beşten aşağı not alıp da diğer ders
lerden kazandığı notların ortalaması sekiz tutan tale
be, göz devresi imtihanlarında evvelce yalnız beşten
aşağı not aldığı derslerden imtihan geçirir.
3 — Yaz devresi yazılı ve sözlü imtihanlarında
yalnız bir dersten beşten aşağı not alıp da diğer ders
lerden kazandığı notların ortalaması yedi tutan talebe
güz devresi imtihanlarında evvelce yalnız yediden aşa
ğı not aldığı derslerden imtihan verir.
4 — Yaz devresinde sözlülerin bir kısmına gir
dikten sonra hastalanan talebe, girdiği derslerden al
dığı notlar beşten aşağı olmamak ve ortalaması yedi
tutmak şartiyle; güz devresinde yalnız giremediği ders
lerden imtihan edilir.
'
Yukarda sayılan dört durumda ortalama hesabı
na yabancı dil ve sömestr imtihanı notu katılmaz.
Madde 53. — Yaz devresi imtihanında yabancı
dilden beşten aşağı not alanlar, güz devresinde yeniden
imtihan edilirler. Bunda da beşten az not alan talebe
hakkında 27 nci madde hükümleri tatbik olunur. *
V.
İMTİHAN

N Ü TLA RIM N

HESABİ

Madde 54. — Notlar
sıfırdan ona kadardır.
9— 10 pek iyi, 8 iyi ve 7 orta sayılır. Sınıf geçmede
ve mezun olmada dereceler aşağıdaki usul üzere hesabcdilir:
*

Sınıf geçme derecesinin saptanmasında, sınıfın
bütün derslerinden kazanılan notlar toplanarak ders
sayısına bölünmek suretiyle ortalama alınır. (Bu top
lama sömestr imtihanının notu ortalamasiyle yabancı
dil notu dâhil edilir.)
Mezun olma derecesinin saptanmasında ise, okul
da okunan bütün derslerin not toplamı alınır. Yalnız
birkaç sınıfta okunan bir dersin her sınıftaki notu de
ğil, her sınıfta yaz ve güz devrelerinde kazanılan not
ların toplamının ortalaması genel toplama konur ve
derece buna göre lıesabedilir.
Madde 55. — Her dersin kesirli notları toplam
lara olduğu gibi konur. Fakat ortalama hesaplarında
toplamlardaki kesirler bire tamamlanır.
Notlar profesör veya doçentler tarafından yarım
veya tam olarak verilir, yarımdan fazla veya eksik
kesirli not verilmez.
Madde 56. — Yazılı ve sözlü bütün imtihanla
rın notları jürice müzakere olunup kesin neticeye bağ
lanmadan evvel talebeye bildirilemez.
Kesin netice
alındıktan sonra yalnız muvaffak olanların notlan lis
te halinde talebeye ilân edilir. Muvaffak olmıyanlar
notlarını okul yönetiminden öğrenebilirler.
VI.
İMTİHAN

JÜRİSİ

Madde 57. — Her sınıfın yazılı ve sözlü bütün
imtihanları bittikten sonr.ı müdürün reisliği altında,
sınıfın bütün profesör veya doçentlerinden mürekkep
jüri toplanır.
Aladde 58. — İşbu talimatnamenin imtihanlara
ait hükümleri dışında kalmış olması mümkün ve muh
temel olan hal ve durumlarda jüri re’sen karar verir.
Jiiadde 59. — Jüri, yönetimce evvelden hazırlan
mış imtihan cetvellerine nazaran, ikmal veya sınıfta
kalma durumunda bulunan talebeden her biri üzerin
de ayrı ayrı konuşarak bu kabil talebenin kesin du
rumunu aşağıdaki esaslar dairesinde saptar:
Üssü mizam yedi tutturmak için en çok iki no
tu eksik olan talebeye, jürice, ikiye kadar not ilâve
edilebilir. İlâve not ayrı bir imtihan cetveline kaydo
lunarak jüri âzası tarafından imza edilir ve bu kâğıt
talebenin dosyasına konur.
Madde 60. — Bir talebenin ilâve nota lâyık gö
rülebilmesi için:
a) Derslere, kılgın ders ve konferanslara devamı ve
ödevlerine bağlılığı,
b) Arkadaşlarına, okulun profesör, doçent ve asistan
larına karşı hal ve hareketi,
c) Okul haricindeki hareketleri,
ç) Bir evvelki sınıfta kazandığı başarı derecesi nazara
alınır.
MUVAKKAT

17 M ay ıs 1943
H AFTALIK DERS D AĞ ITM A CETVELİ
b ir in c i

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı ders sayısı ( 1 )

Dersler
Esas Teşkilât Hukuku
Medeni Hukuk
İktisat
İstatistik (2)
Coğrafya
Siyasal Tarih
Toplumbilim
Esas Teşkilât Hukuku
Medeni Hukuk
İktisat

Fransızca, İngilizce ve Almanca dörder kur esa
sı üzerinden ve haftada 6 sar saat okutulmaktadır.
(1) Birinci sınıfta kılgın derslere okulun açıl
masından bir ay sonra başlanır.
(2) İstatistik bu ders yılından itibaren iJcinci
sınıfa alınmıştır. Bu seneki ikinci sınıf talebesi birin
ci sınıfta iken istatistik okuduklarından istatistikten yal
nız kılgın derse tâbi tutulmuşlardır. Bu seneye mah
sus olmak üzere ve opsiyon dersi olarak birinci sınıf
ta istatistik okutulmaktadır.

İKİN Cİ

Dersler
İdare Hukuku
Ceza Hukuku
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk
Hukuk Muhakemeleri Usulü
İktisat
Maliye

Madde 2. — Son sınıf talebesinin sömestr imti
hanlarında kur’a ile çekilen iki dersten kazandığı not
lar, yaz veya güz devresi imtihanlarında bu iki dersten
kazanacağı notlarla, eski talimatnamenin 82 nci mad
desi hükmüne uyarak birlikte hesabedilir.
Madde 3. — Yukardaki iki maddenin 1942—
1943 yılı güz devresi imtihanlarından sonra hükmü
yoktur.

3
3

7

—
—
—

1
4

İdare Hukuku
Medeni Hukuk
İstatistik
Maliye
Fransızca, İngilizce ve Almanca dörder kur esa
sı üzerinden ve haftada 6 şar saat okutulmaktadır.

ÜÇÜNCÜ SINIF

Dersler
Madde 1. — İşbu talimatnamenin 9, 10, 11, 12,
maddeleriyle 31 inci
maddesinin sömestr imtihanlarına ait 5 inci fıkrası
ve 32 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 34, 35, 36, 37,
38, 43, 49 , 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59 ve 60 inci madde
hükümleri 1942— 1943 ders yılının son sınıf talebe
sine şâmil değildir. Bu talebeye eski talimatnamenin,
yukardaki maddelere tekabül eden hükümleri tatbik
olunur.

SIN IF

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı
ders sayısı

HÜKÜMLER

13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci

SINIF

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı
ders sayısı

İdare Hukuku
Amme Hukuku
Devletler Umumi Hukuku
Ceza Mahkemeleri Usulü
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk
Ticaret Hukuku
İcra ve İflâs
Devletler Hususi Hukuku
Maliye

İdare Hukuku
—
1
Medeni Hukuk
,
—
1
Maliye
—
1
Fransızca, İngilizce ve Almanca dörder kur esası
üzerinden ve haftada 6 şar saat okutulmaktadır.
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17 M ayıs 1943
SİYASAL

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı
ders sayısı

Dersler

Amme Hukuku ( 1 )
Devletler Umumi Hukuku
Devletler Hususi Hukuku
İktisadi Doktrinler Tarihi
Siyasal Tarih
Türkiye Muahedeleri Tarihi ve
Lozan muahedesinin çözümlenmesi ( 2 )
Türkiye Cumhuriyeti Rejimi ve
İnkılâp Tarihi
İktisadi Coğrafya
Ticaret ve Gümrük Siyaseti
Diplomasi Muhabere
Fransızca, İngilizce, Almanca

2

—

3

—

1

1

2

—

3

1

2

—

2

—

1

—

1

—

3

—

4

—

Dersler

Âmme Kredisi
Türkiye Vergi Kanunları ve
Tatbikatı ve Mahallî İdareler
Mâliyesi (2)
Para, Banka, Borsa
Genel Muhasebe
Ticaret ve Gümrük Siyaseti
İktisadi Coğrafya
Türkiye Cumhuriyeti Rejimi ve
İnkılâp Tarihi

(2) Birinci sömestrde Türkiye Vergi Kanunları
ve Tatbikatı ve İkinci sömestrde Mahallî İdareler Mâ
liyesi okutulmaktadır.

ŞUBE

T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı
ders sayısı

Dersler

2

Âmme Hukuku ( 1 )
İdare Hukuku
İktisadi Doktrinler Tarihi
Toplumsal İktisat
Zirai İktisat
İşletme İktisadı
Bütçe
Mahallî İdareler Mâliyesi ( 2 )
Genel Muhasebe (3 )
İjiyen
Şehircilik
İktisadi Coğrafya

3

—
—

1

—

1

2

1

Türkiye Cumhuriyeti Rejimi ve
İnkılâp Tarihi
İdare Hukuku
Şehircilik

T arih -C o ğFakü ltesinin

Ö ğretim Talim atna

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Yüksek Öğ
retim Umum Müdürlüğünce teklif edilen Öğretim Ta
limatnamesi incelenerek bağlı şekilde kabulü uygun
görülmüş ve keyfiyetin Vekillik Yüksek Makamının
tasvibine arzı kararlaştırılmıştır.

—

—

D il ve

m e s i h.

—

2
2

■

—

—

1943

rafya

—

3

ÖZET:

K a r a r sa y ısı : 81
K a ra r tarihi : 8 / V

__

2

1
2

1

Para, Banka, Borsa
—
1
Genel Muhasebe
.
—
1
İşletme İktisadı
—
1
Fransızca, İngilizce ve Almanca dörder kur esa
sı üzerinden ve haftada 6 sar saat okutulmaktadır.

( 1 ) Bu ders yılından itibaren Âmme Hukuku
üçüncü sınıfa konulmuştur. Yalnız bu seneki son sınıf talebesi evvelce görmediklerinden Âmme Hukuku
okumaktadır.
( 2 ) Bu ders gelecek ders yılından itibaren okutulmaya başlanacaktır.

İDARİ

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı
ders sayısı

ŞUBE

Muvafıktır

—

8 / V / 1945

—

16. — Antropoloji ve Etnoloji
17. — Arkeoloji
Madde 2. — Her lisans bölümü için talebenin
almaya mecbur olduğu esas derslerle A ve B bölümle
rine ayrılmış olan tamamlayıcı derslerin listesi bu ta
limatnameye bağlı cetvelde gösterilmiştir. Talebe ta
mamlayıcı derslerden (A) cetvelinde 1 numara altın
da küçük harflerle gösterilenlerden biri ile 2 numara
altında yine küçük harflerle gösterilenlerden de biri
ne devam etmeye mecbur olduğu gibi (B ) cetvelinde
gösterilenlerden enstitü profesörü veya doçentinin mu
vafakatiyle seçeceği bir diğer derse de devama mecbur
dur.
•
Madde 3. — Esas dersler sekiz sömestr devam
eder ve dörder sömsterlik iki devreye ayrılır. (A)
cetvelindeki tamamlayıcı derslere ilk devrede başlanıhr
ve her biri programlarına göre haftada 2— 5 saat ol
mak üzere 4— 6 sömestrde bitirilir. (B ) cetvelindeki
tamamlayıcı dersler ise ikinci devrede haftada 2 saat
olmak üzere dört sömestr
sürer. Bunlardan yalnız
dil dersleri haftada beş saattir. Enstitü profesörü uy
gun görürse, talebe (B ) cetvelindeki, dersleri ilk dev
rede de takibedebilir.
Madde 4. — Talebe ilk devre sonunda imti
han talimatnamesinin birinci maddesi gereğince bir
ara imtihanına tâbi olur. Ara imtihanı yalnız esas ders
lerden yapılır. Buna ancak (A) cetvelinde gösterilen
yaşıyan diller imtihanında muvaffak olan talebe girer.
Madde 5. — Gerek (A) gerek (B ) cetvelindeki
tamaml.ıyıcı derslerin imtihanları devam müddetleri
nin sonunda yapılır. Bu imtihanlara girmiyen veya
bunlardan her hangi birini başaramıyan talebe esas
derslerin lisans imtihanına giremez.
Riadde 6. — Bu talimatname ile tesbit edilen
imtihanlardan başka, her lisans bölümünde öğretimin
icaplarına göre yoklama imtihanları yapılabilir. Bun
ların yapılış tarzı her enstitünün özel öğretim talimat
namesi ile belirtilir.
Madde 7. -— (B) cetvelindeki derslerde de
kanlığın teklifi ve Vekilliğin tasvibiyle değişiklikler
yapılabilir.

Maarif Vekili

Has an-Âl i Y ü cel
2
—

TÜRK D İLİ VE ED EBİYA TI BÖLÜMÜ

—

1

ESAS D ERS:

—

1
Fransızca, İngilizce ve Almanca dörder kur esası
üzerinden ve haftada 6 şar saat okutulmaktadır.

d il

TARIH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Ö ĞRETİM TALİM ATNAM ESİ

ve

Türk Dili ve Edebiyatı.
TAM AM LAYICI

(1) Bu ders yılından itibaren Âmme Hukuku
üçüncü sınıfa konulmuştur. Yalnız bu seneki son sınıf
talebesi evvelce görmediklerinden Âmme Hukuku oku
maktadır.
(2) Bu ders yalnız ikinci sömestrde okutulacak
tır.
(3) Bu ders yalnız birinci sömestrde okutulacak
tır.

MALÎ

Madde 1. — Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde
öğretim, lisans diplomasına hazırlıyan şu bölümlere
ayrılır:
1. —
2. —
3. —
4. —
5. —

Türk dili ve edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Yaşıyan diller ve edebiyatları: Alman dili ve
edebiyatı
6. — Yaşıyan diller ve edebiyatları: Fransız dili ve

ŞUBE
7. — Yaşıyan diller ve edebiyatları;

Dersler
Âmme Hukuku (1)
İktisadi Doktrinler Tarihi
Toplumsal İktisat
Zirai İktisat
İşletme İktisadı
Bütçe

Haftalık Haftalık kılgın
ders sayısı
ders sayısı
2
2
1
1
1
2

(1) Bu ders yılından itibaren Âmme Hukuku
üçüncü sınıfa konulmuştur. Yalnız bu seneki son sınıf
talebesi evvelce görmediklerinden
Âmme Hukuku
okumaktadır.

8. — Yaşıyan diller ve edebiyatları:

Rus

edebiyatı
dili ve

Macar dili ve
edebiyatı
dilleri ve edebi

10. — Klâsik Filoloji (Lâtin-Yunan
yatlar,
1 1 . —-K lâsik Şark dilleri (Arap-Fars dilleri ve edebi

yatları)
12. — Eski Önasya dilleri ve edebiyatları: Sümeroloji
13- — Eski Önasya dilleri ve edebiyatları: Hititoloji
14. — Asya dilleri ve edebiyatları: Hindoloji
15 . — Asya dilleri ve edebiyatları: Sinoloji

'

a) Arapça
2.

b) Farsça
Yaşıyan D il:

a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce

edebiyatı
İngiliz dili ve

edebiyatı
9 . — Yaşıyan diller ve edebiyatları;

A. C E T V E L İ:
1 . Klâsik D il:
a) Lâtince
b) Yunanca
Klâsik Şark D ili:

DERSLER

B. C ETV ELİ:
1. Tarih; Orta Çağ
2 . Tarih: Yeni Çağ
3. Felsefe: Genel Felsefe ve Felsefe Tarihi
4. Felsefe: Estetik v.; Sanat Tarihi
5. Felsefe; Ruhbilim
6 . Felsefe: Toplumbilim^
7. Genel Dil Bilgisi
8 . Yaşıyan Diller ve Edebiyatları

9.
10 .

Yaşıyan D il: Rusça

11.

Yaşıyan D il: Macarca
Asya D illeri: Çince

12.

Etnoloji

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y fa :
t a r ih

Bö l ü m ü

/sA S DERS:
i arih.
TAMAMLAYICI DERSLER
A. CETVELİ:
1. Klâsik D il:
a) Lâtince
b) Farsça
Klâsik Şark D ili:
a) Arapça
b) Farsça
Liki Önasya D ili:
a) Sümerce
b) E tice
Asya D ili:
a) Hintçe
b) Çince
, 2. Yajıyan D il;
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce
Z). CETVELİ:
1. Türk Dili ve Edebiyatı: Türk Dili
2. Tüık Dili ve Türk Edebiyatı
5. Türk Dili ve Halk Edebiyatı
4. Antropoloji (Prehistorya) ve Etnoloji
5. Coğrafya
6. ArekeoJoji
7. Sanat Tarihi
S. Felsefe: Lrenel Felsefe ve Felsefe Tarihi
9. Felsefe: Ruhbilim
10. Felsefe: Toplumbilim

CORĞAFYA

5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
14.
15.
16.
17.
18.

YAŞIYAN

TAMAMLAYICI DERSLER
A. CETVELİ:
1. Antropoloji ve Etnoloji
2, Yabancı D il;
a) Almanca
■
b) Fransızca
'
c)
İngilizce
B. CETVELİ:
1. Tarih; Eski Çağ
2. Tarih: Orta Çağ
Tarih:.Yeni ve Yakın Çağ
Felsefe: Toplumhıli m
Meteoroloji
Jeoloji
,
Botanik

DİLLER VE EDEBİYATLARI
BÖLÜMLERİ

ESAS DERSLER:
I. Alman Dili ve Edebiyatı
II. Fransız Dili ve Edebiyatı
III. İngiliz Dili ve Edebiyatı
IV. Rus Dili ve Edebiyatı
V. Macar Dili ve Edebiyatı
TAM AMLAYICI

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
II.
12.
15.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CETVELİ:
Türk Dili vc Edebiyatı: Türk Dili
Türk Dili vc Edebiyatı: Türk Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı: Halk Edebiyatı ve
Folklor.
Bir İkinci Yaşıyan D il; Almanca
Bir İkinci Yaşıyan D il: Fransızca
Bir İkinci Yaşıyan D il; İngilizce
Bir İkinci Yaşıyan D il: Rusça
Bir İkinci Yaşıyan D il: Macarca
Klâsik Diller: Yananca
Klâsik Şark Dilleri: Arapça
Klâsik Şark Dilleri; Farsça
Genel Dil Bilgisi
Felsefe: Genel Felsefe
Felsefe: Felsefe Tarihi
Felsefe: Estetik ve Sanat Tarihi
Felsefe: Ruhbilim
Felsefe: Toplumbilim
Coğrafya: Avrupa Coğrafyası
Tarih: Yakın Çağ
Etnoloji; Evrazya
KLÂSİK

FİLOLOJİ

BÖLÜMÜ

ESAS DERSLER:
Lâtin-Yunan Dilleri ve Edebiyatları.
FELSEFE BÖLÜMÜ
ESAS DERS:
Felsefe.
TAMAMLAYICI DERSLER
A. CETVELİ:
1. Yabancı D ii;
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce
B. CETVELİ:
1. Klâsik D il; I âtince
2. Klâsik D il: Yunanca

TAMAMLAYICI DERSLER
A. CETVELİ:
1. Yaşıyan D il:
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce
B.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Hititçe ve Aramca’dan başka eski Anadolu
Dilleri
8. İkinci bir yaşıyan dil: Almanca
9. İkinci bir yaşıyan dil; Fransızca
10. İkinci bir yaşıyan dil: İngilizce
11. İkinci bir yaşıyan dil: Rusça
12. İkinci bir yaşıyan dil: Macarca
13.
Yaşıyan dillerin edebiyatlarından biri: Al
man Edebiyatı
14. Yaşıyan dillerin edebiyatlarından biri: Fran
sız edebiyatı
15. Yaşıyan dillerin edebiyatlarından biri İngi
liz Edebiyatı
16. Yaşıyan dillerin edebiyatlarından biri: Rus
Edebiyatı
.
17. Yaşıyan dillerin edebiyatlarından biri: Macar
Edebiyatı
KLÂSİK

CETVELİ:
Türk Dili
Genel Dil Bilgisi
Arkeoloji; Klâsik Arkeoloji
Arkepoloji: Prehistory'a
Tarih: Eski Çağ
Felsefe: Felsefe Tarihi

ŞARK

DİLLERİ

BÖLÜMÜ

ESAS DERSLER:
Arap, Fars Dilleri ve Edebiyatları.
TAM AMLAYICI DERSLER
A.
1.

CETV ELİ:
Yaşıyan D il:
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce

B.
1.
2.
3.
•i.
5.
6.
7.
8.
9.

C ETV ELİ:
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih; Orta Çağ
Felsefe: Felsefe Tarihi
Arkeoloji: Türk-İslâm Arkeolojisi
Asya Dilleri: Hintçe
Asya Dilleri: Çince
Klâsik D il: Lâtince
.
Etnoloji
Coğrafya

DERSLER

A. CETV ELİ:
1. Klâsik D il:
Lâtince

BÖLÜMÜ

Esas ders:
Coğrafya.

Klâsik Şark D ili: Arapça
Klâsik Şark D ili: Farsça
Asya Dilleri: Hintçe
Asya Dilleri; Çince
Tarih: Eski Çağ
Tarih: Orta Çağ
Tarih: Yeni Çağ
İktisat
Ekonomik Doktrinler Tarihi
Etnoloji
Biyoloji
Antropoloji: İnsan Paleontolojisi
Beşerî Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya

17 M ay ıs 1943

ESKİ

ÖNASYA

DİLLERİ

BÖLÜMÜ

ESAS DERSLER:
1. Sümeroloji
II. Hititoloji
TAM AMLAYICI DERSLER
A. C ETV ELİ:
1. Tarih: Eski Çağ
2. Yaşıyan D il:
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce
B. CETV ELİ:
1. Antropoloji: Prehistorya
2. Felsefe: Felsefe Tarihi
5. Klâsik D il: Yunanca
4. Klâsik Şark D ili; Arapça
5. Etnoloji
6. Genel Dil Bilgisi
7. Coğrafya
ASYA

DİLLERİ

BÖLÜMÜ

ESAS DERSLER:
1. Hindoloji
II. Sinoloji

_

TAM AMLAYICI DERSLER
A. CETV ELİ:
1. Tarih:
a) Eski ve Orta Çağ
b) Yeni ve Yakın Çağ

'

17 M ayıs 1943
2.

Yaşıyan D il:
a Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce

t a m im l e r

B.
1.
2.
3.
4:
5.
6.
7.

CETVELİ:
Felsefe: Genel Felsefe
Felsefe: Ruhbilim
Felsefe: Toplumbilim
Klâsik Dil: Lâtince
Klâsik D il: Yunanca
Klâsik Şark D ili: Farsça
Türk Dili ve Edebiyatı: Halk Edebiyatı ve
Folklor
8. Türk Dili ve Edebiyatı: Klâsik Edebiyat
9. Türk Dili ve Edebiyatı: Türk Lehçeleri
10. Genel Dil Bilgisi
11. Antropoloji: Prehistorya ve Etnoloji
12. Arkeoloji: Türk-Îslâm Arkeolojisi
13. Arkeoloji: Orta Asya
14. Coğrafya
15. İkinci bir Asya Dili: Hintçe
16. İkinci bir Asya Dili: Çince
17. İkinci bir yaşıyan dil: Almanca
18. İkinci bir yaşıyan dil: Fransızca
19. İkinci bir yaşıyan dil: İngilizce
20. İkinci bir yaşıyan dil: Rusça
ANTROPOLOJİ VE ETNOLOJİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI

:

TALİM VE TERBİYE
DAİRESİ
Sayı: 2<762/7
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K.
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H a ş a n -A li

KIZ TEKN İK ÖĞRETİM
^MÜDÜRLÜĞÜ

DERSLER

A. CETVELİ:
1. Coğrafya
2. Yaşıyan D il:
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce

YARDIMCI

Y ücel

2 0 / I V / 1 9 4 5

Dikiş makineleri h.

Kız teknik öğretim okullarında dikiş makinele
rinin temizliği; bakımı ve iyi şartlar içinde kullanılma
sı için bundan sonra aşağıda bildirilen hususların tatbi
ki muvafık görülmüştür.
MAKİNE K IU F L A R I:
1 — Bütün dikiş makinelerine, amerikan bezi gi
bi düz, dayanıklı dokumalardan behemehal birer kı
lıf yapılacaktır. Bütün kılıflar bir renk, bej veya gri
olacaktır.
2 — Makinelerin, kullanılmakta olan ve bu ta
mime uymıyan kılıfları esasen varsa bunlar eskiyinceye kadar kullanılacak, ancak yenileri yapılmak icabettiği zaman veya yeniden alınacak makineler için bu
tamim hükümlerine göre kılıf yapılacaktır.
3 — Elde bulunan dikiş makineleri, biri gövde
kısmı makinenin altına giren (Resim 1), diğeri maki
nenin üstünde sabit kalan (Resim 2) iki tipte olduğu
na göre, bu kılıfların her iki tipteki biçimleri ve ma
kinelerin kullanılmadığı
zamanlardaki şekilleri aynı
resimlerde gösterilmiştir.
'

BÖLÜMÜ
DERSLER

A. CETVELİ:
1. Klâsik D il:
a) Lâtince
b) Yunanca
Klâsik Şark D iE:
a) Arapça
b) Farsça
2. Yaşıyan D il:
a) Almanca
b) Fransızca
c) İngilizce

(Resim: 2)
4 — Birinci maddede yazılı iki tip makine.'i:
çalışmaya hazırlanması 3 ve 4 numaralı resimler is
gösterilmiştir.
•

ÖZET:

1034

B. CETVELİ:
1. Felsefe: Genel Felsefe
2. Felsefe: Ruhbilim
3. Felsefe: Toplumbilim
4. Tarih: Eski Çağ
5. Arkeoloji: Önasya
6. Mukayeseli Anatomi-Fiziyoloji
7. Jeoloji (Dördüncü Zaman)
Genel Dil Bilgisi

ARKEOLOJİ

8 / V / 1 9 4 3

ÖZET:
Nakil dolayısile ya
bancı dil dersi de
ğiştiren talebe h.
1935 tarihli «Başka başka yabancı diller okutan
iki okulun birinden ötekisine nakleden talebenin ya
bancı dil dersi yoklaması hakkında talimatnamenin
birinci maddesindeki «Birinci yazılı yoklamay girme'->,
«ikinci yazılı yoklamaya girme» ve- «Sözlü yoklamaya
girme» tâbirlerinin, 1939 tarihli imtihan talimatna
mesindeki duruma göre «Birinci kanaat notu alma»,
«İkinci kanaat notu alma» ve «Üçüncü kanaat notu
alma» şeklinde, «Engel yoklamasına girme» tâbirinin
ise «Bütünleme imtihanına girme» şeklinde tatbik edil
mesini, ancak buradaki «Bütünlemeye kalma» keyfi
yetinin 1939 tarihli imtihan talimatnamesinin sınıfta
bırakılma veya bütünlemeye bırakılma hususlarına ait
39 ve 40 inci maddelerindeki ders sayılarına katılma
masını, bütünleme imtihanının da 1939 tarihli imtihan
talimatnamesindeki umumi hükümlere göre yapılmasını
dilerim.
.
Maaxif Vekili

Sayı : 5880

8.

S a y fa : L 79

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

_

B.

CETVELİ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarih: Eski Çağ
Tarih: Orta Çağ
Antropoloji: Prehistorya ve Etnoloji
Felsefe: Felsefe Tarihi
Estetik ve Sanat Tarihi
Coğrafya

(Resim: 1)

' (Resim: 4)
5 — Her iki tip makinenin çalışmaya hazır va
ziyeti, 5 numaralı şekilde gösterilmiştir. Bu şeklin ret-

S a y fa ;
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terkikındcn de anlaşılacağı gibi makinelerde çalışılırken
kılıfların alt kısmı çözülecek, fakat kaldırılmadan da
ima makine üzerinde bulunacaktır.
GÜNLÜK TEM İZLİK:
6 — Dikiş makinelerinin demir ve ağaç bütün
dış kısımları her sabah derse başlanıldığında yumuşak
bir bezle talebe tarafından silinecek ve akşamlan ders
lerin sonunda bu ameliye tekrar edilecektir.
ON BEŞ GÜNDE BİR TEM İZLİK:
7 — İç temizlik, her on beş günde bir cumartesi
günleri, makinenin mekiği çıkarılarak gerek mekiğin.

17 M ayıs 1943

gerek mekikevinin tozu, yumuşak, tüysüz ve yağla ha

9 — On beş günde bir cumartesi günleri yapıla

fif bir şekilde nemlendirilmiş bir bezle alınacak ve me

cak olan bu temizlik ve yağlamadan sonra, makinenin

kik yerine takıldıktan sonra makinenin iç kısmındaki

iğne ayağına yünlü bir parça konulup iğne bu parça üze

tozlar da, makine sökülmeden, aynı suretle alınarak bü

rine batırılmalıdır. Bu temizliği takibeden pazartesi
sabahı makine tekrar çalıştırılmaya hazırlanırken yu
muşak bir bezle iğne silindikten sonra bir parça üze
rinde tecrübe yapılmalı ve ondan sonra makinelerin
kullanılmasına başlanılmalıdır.
10 — Makinenin ağaç kısımları da yine bu şe
kilde bezle silinecek ve diğer cilâsı bozulmuşsa, biri
her yıl eylül ayı içinde, diğer ders yılı içindeki ikinci
dinlenme tatili günlerinde muşamba veya parke cilâsı

tün deliklerden yağ sıkılacaktır.
8 — D iş temizlik, makinenin demir kısmı yine
çok hafif şekilde yağla nemlendirilmiş yumuşak, tüy
süz bir bezle silinecek ve vidah yerlere yağ sıkılacak
tır.

ile cilâlanacaktır. Bu cilânın yapılış ve kullanılış şekli
aşağıda gösterilmiştir:
250 gram balmumu sıcak bir ütüye sürülmeic
suretiyle içinde 1 litere neft bulunan bir kaba akıtılmalı ve iyice karıştırılarak soğutulmalıdır. Bu cilâdan,
icabettikçe bir bezle bir miktarı alınarak makinenin
ağaç kısımları üzerine yedire, yedire sürülmek ve bi
raz kuruduktan sonra yünlü bir parça ile ağaç kısım
ları parlatılmalıdır.
11 — Her hafta pazartesi günleri makinelerin
ayarları kontrol edilmeli, üzerinde çalışılacak kumaş
ların ince veya kaim olmasına göre iğne veya iplik
kullanılmalıdır.
12 — Makinelerin bütün temizlikleri öğretmen
lerin nezareti altında olmak üzere talebe tarafından
yapılacaktır.
13 — Bu tamimin öğretmenler kurulunda okun
ması ve hükümlerinin, müdürler tarafından, okulun
teessüs etmiş bir geleneği halinde, ehemmiyetle takip
olunması lâzımdır.
14 — Bu tamim hükümlerinin tatbik ve takibin
den ilgili öğretmenlerle birlikte okul müdürleri de
mesuldürler.
Gereğinin yapılmasını ehemmiyetle rica ederim.
Maarif Vekili a.

N. B.

R. Uzel

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

EîER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ
24 M AYIS 1943

C İL T : 5

TAMİMLER:
NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 81/4675
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ÖZET:
Kırtasiye satış nis
petinin çoğaltıldı
ğı h.
214 üncü sayısında çıkan

Tebliğler Dergisinin
993 sıra sayılı tamime ektir:
Daire ve müesseselerin senelik ve munzam tah
sisatından veya müşterek fasıllardan alınan nakit hava
leleri mukabilinde yapılmakta olan kırtasiye satışları
nın l/IV /1943 tarihinden itibaren yeniden % 20 artı
rılarak tahsisatın tamamı mukabilinde kırtasiye malze
mesi temin edileceği, tedarik ve celbinde zorluk çeki
len birinci hamur kâğıtlarla karbon kâğıdı, makine
şeridi, lâstik ve mühür mumu gibi malzeme istekleri
nin asgari hadde indirilmesi hususunun talepname
lerde göz önünde bulundurulması lüzumu Maliye Ve
kâletinden bildirilmiştir.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
A.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
^ABONE TUTARI MALSANDIKLA
) RINDAN BÎRİNE YATIRILM Aİ:
VE ALINACAK 'MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT AfCDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELtDİl
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K IZ TEK N İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 7833

Y ücel

1 8 / V ; 1 9 i 3

ÖZET:
Kız enstitülerinin
sene sonu sergile
ri h.
Kız enstitüleri ve akşam kız sanat okulları,
1942— 1943 ders yıh sommda okullarının bir yıllık
faaliyetini gösterecek olan mûtat sene sonu sergi hazırlıklarma 18/V/1942 tarih ve 4993 sayılı tamim ge
reğince başlıyacaklardır.
Bundan böyle her jnl okul idareleri imtihanları
mütaakıp sergi açmayı, serginin açılacağı ve kapana
cağı tarihi daha e\’velden Vekilliğe bildirmeyi ve ser
giye ait malûmat ve fotoğrafları serginin kapanmasını
mütaakıp göndermeyi usul ittihaz edeceklerdir.
Her hangi bir mazeret vukuunda sergi açılamıyacağı takdirde vaziyetin yine Vekilliğe bildirilmesi lâ
zımdır.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili a.
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TALÎM VE TERBİYE
DAİRESİ
Sayı: 2/783/8
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ÖZET:
Devlet
Olgunluk
Devlet
Orta
Okul İmtihan kâ
ğıtlarının incelen•
meşinde göz önün
de
bulundurula.
cak noktalar h.
1. — 1939 tarihli imtihan talimatnamesinin 86
ncı maddesi mucibince, imtihan komisyonunun iki üye

1.03
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si tarafından ayrı ayrı okunan devlet olgunluk imtihanı
kâğıtlarının her birine bu iki öğretmence takdir edi
len notların yazıldığı listelerin, talimamamede bu hu
susta bir kayıt bulunamaması sebebiyle, komisyonca
imzalanan esas not cetvehyle birlikte muhafaza edilme
diği anlaşılmaktadır. Türlü sebeplerle sonradan ince
lenmesine zaruret hâsıl olan imtihan kâğıtları üzerinde
tereddüde düşülmemesi için bımdan böyle ilk tetkiki
gösteren not listeleri de esas not cetvellerine bağlana
rak okul idarelerince saklanacaktır.
2. — Devlet Orta Okul Eleme ve Devlet Olgun
luk İmtihanları için Vekillikten gönderilmekte bulu
nan soruların aluna not baremi de konmaktadır. İm
tihan kâğıtlarında her sorunun cevabı ayrı ayrı bu ba
reme göre değerlendirileceği gibi her bir soruya imti
han komisyonunca saptanan not, imtihan kâğıtlanndaki cevapların sonuna mürekkeple (ikidir), (üçtür)
şekhnde yazılacaktır.
3. — İmtihan komisyonlarına Vekillikçe üye
olarak seçilen öğretmenlerden birinin hastalık veya
zorlayıcı bir sebep yüzünden imtihan günü vazifesi başı
na gelememesi halinde keyfiyet okul müdürü tarafından
hemen maarif müdürlüğüne bildirilerek vazifesine gelmiyenin yerine başka bir üye intİhabedilecektir. Bu su
retle alınmış olan tedbirden Vekilliğe günü gününe
malûmat verilmesi lâzımdır.
Bu üç maddede gösterilen hususlara dikkat edil
mesini rica ederim.
Maarif Vekili
K .

Y.
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KIZ TEKN İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 7828

Y ücel

18/V /194İ

(İSTANBULDAKİ

OKUL

8.35— 8.45 Y oklama
8.45— 9.30 Ders I
9.30— 9.35 Teneffüs I
9.35— 10.20 Ders II
10.20— 10.30 Teneffüs 11
10.30— 11.15 Ders III
11.15— 11.20 Teneffüs III
11.20— 12.05 Ders IV
12.05— 13.10 Teneffüs (Öğle)
13.10— 13.20 Yoklama
13.20— 14.05 Ders V
14.05— 14.10 Teneffüs V
14.10— 14.55 Ders VI
14.55— 15.05 Teneffüs VI
15.05— 15.50 Ders VII
15.50— 15.55 Teneffüs VII
15.55— 16.40 Ders VIII

Vakit cetveli h.
•

İstanbul ve İstanbul dışındaki kız enstitülerinin
191 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan normal va
kit cengellerinde bazı teneffüs saatleri azaltılarak uzak
semtlerde oturan talebenin ilk derslere vaktinde yetişe
bilmelerini temin için bundan sonra aşağıda yazılı va
kit cetvellerinin tatbiki uygun görülmüştür.
Akşam kız sanat okullarmda derslere en geç sa
bah saat 9 da başlanacak ve mahallin şartlatma göre
okul idaresince tesbit edilecek saatlerde son verilecek
tir.
Buna göre muamele yapılmasmı rica ederim.
Maarif Vekili a.

M. /.

ENSTİTÜLERİ

B

Ders II
Teneffüs II
Ders III
Teneffüs III
Ders IV
Teneffüs (Öğle)
Yoklama
Ders V
Teneffüs V
Ders VI
Teneffüs VI
Ders VII
Teneffüs VII
Ders VIII

ÖZET:

1038

KIZ

9.20— 10.05
10.05— 10.15
10.15— 11
11. — 11.05
11.05— 11.50
11.50— 12.55
12.55— 13.05
13.05— 13.50
13.50— 13.55
13.55— 14.40
14.40— 14.50
14.50— 15.35
15.35— 15.40
15.40— 16.25

R ü ştü

VAKİT

U zel

CETVELİ

A (İST.İN BU L DIŞI OLANLAR
8.20— 8.30 Yoklama
8.30— 9.15 Ders I
9.15— 9.20 Teneffüs I

İÇİN )

T. C.
M. M. V.
ORDU DAİRESİ
II Şube Kısım
Şube: 32599

3 / V / İ 9 4 3

ÖZET:
Orta askerî ehli
yetnameler h.

Sivil okullardan mezun' olan talebeye verilmek
üzere boş askerî ehliyetname gönderilmesi, bazı kolordu
lardan istenilmekte olduğundan, askerî ehliyetnameler
hakkında Vekâletten yazılan 7/1/1943 tarih ve 27486/
43748 sayılı tamime ek olarak aşağıdaki hususann
tamimine lüzum görülmüştür.
1. — 1939 yılında askerî ehliyemameler kaldınlarak yerlerine diplomalar kaim olduğundan bu
yıldan evvel mezun olan talebe ihtiyacını karşılamak
üzere Vekâlette mevcut olan bilûmum askerî ehliyetna
meler her kolordunım ihtiyaana göre en son olarak
4/VII/1939 tarih ve zat işleri X . Ş. 104406 savılı ta
mimle gönderilmiş ehliyemamesiz hiçbir talebe bıra
kılmamıştı. Bu tarihten sonra ehliyetnamelere luzum
kalmadığından Vekâletçe bir daha ehliyetname bastınlmamıştır. Aradan dört sene gibi bir zaman geçtiği hal
de hâlâ ehliyetname istiyen birkaç talebe zuhur ederse.

S a y fa ;
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2. — Bunlar için kolordular değil As. Mıntaka
Komutanlıklarınca 1935 yılından evvel askerlik dersi
ihtiyarı ve bu yıldan itibaren mecburi olduğu nazarı
dikkate ahnarak talebenin mezun olduğu yıllar içinde
askerlik dersinden ameli ve nazari not aldıkları o se
nelere ait okul kuyudatında kayıtlı bulunduğu ve şim
diye kadar mâkul bir sebebe mebnı ehliyemame al
madığı yapılan incelemelerde tahakkuk ederse, okul
idarelerince numunesine uygun olarak çizilecek ikişer
nüsha askerî ehliyetnamelere, mezun olduğu seneler ve
o senelere ait olan askerlik dersi mualliminin notlan
imzasıyle birlikte ehhyetnameye suret olarak yazılacak
ve bu suret yeni askerhk dersi mualhmleri ve okul
müdürleri tarafından tasdik edilip şimdiye kadar ve
rilmemesi sebebi de okul müdüriyetince işaret ve tas
dik edildikten sonra her iki nüshası As. Mıntaka Ko
mutanlıklarınca bıttetkik noksansız olarak Vekâlete
gönderilecektir. Vekâletçe tasdik edildikten sonra biri
si alıkonarak diğeri okul idaresine iade edilmek üze
re ait olduğu askerlik mmtakalarına gönderilecektir.
3. — Or. Müfettışhklerine VI. X V II. X V III.
Kor. ve As. Mıntaka Komutanlıklarına gönderilmiştir.
M. M. V.
l ? ? ız a

SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 803/15/870

1 4 / V 1 9 4 5

ÖZET:
Orta askerî
ehl yemameler h.

5/11/1943 tarih ve 260 sayılı tamime ektir;
Orta okullardan 1939 yıhndan evvel mezun olan
talebelerin orta askerî ehliyetnameleri hakkında A'Iillî
Müdafaa Vekilliğinden askerî makamlara bu kere ya
pılan 3/V/1943 tarih ve (Ordu Dairesi) 32599 sayılı
tamimin bir örneği yukary'a çıkarılmışur.
Bundan böyle 1939 yılından önce mezun olan
lardan askerî ehhyemame isteğinde bulunacaklar hak
kında sözü geçen tamimin ikinci maddesi gereğince
2. ve 3. sınıflarda askerlik dersinden almış olduk
ları amelî ve nazarı notların, mıntaka kor. komutan
lıklarından alınacak nümuneye göre, tanzim edilecek
ehliyetnameye geçirilip iki nüsha olarak kor. mıntaka
komutanlığına gönderilmesini ve okul not defterlerinde
kayıtlan bulunamıyanlar hakkında yapılacak bir mua
mele olmadığının kendilerine anlatılmasını dilerim.
Alaarif Vekili
M.

B.

KIZ TEKN İK ÖĞRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 8216
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ÖZETDevlet orta okul im
tihanlarına tâbi bu
lunan kız enstitüsü
talebeleri hakkındaki tamimin değiş
tirilecek olan kıs
mı h.

Tebliğler Dergisinin 210 sayılı nüshasında ya
yınlanan 3/ 11/1943 tarih ve 981 sayılı tamime ektir:
Kız enstitülerinin özel sınıflarına kabul edilen
lerden Devlet Orta Okul İmtihanlarına tâbi bulunan
talebe hakkındaki yukarda tarih ve numarası yazılı
tamimin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«Orta okul ve liselerin sınıf geçme, devlet orta
okul, lise bitirme ve devlet olgunluk imtihanları tali
matnamesi» nin 58 inci maddesi gereğince devlet orta
okul imtihanına girmek hakkını kazanmış olanlar im
tihanlarını orta okulun üçüncü sınıfında bulundukla
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rı ders yıh sonundaki imuhan devresinden başlamak
şartiyle dört mütaakıp imtihan devresinde bitirmeye
mecburdurlar.
Buna göre muamele yapılmasmı rica ederim.
Maarif Vekili
iS .

B.

H a s a n -Â li

MESLEKİ
VE
TEKNİK
ÖĞRETİM MÜSTEŞARLIĞI
Şayi I 7996

1040
•

Y ücel
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ÖZET:
156 sayılı Tebliğ
ler Dergisiinde ya
yınlanan 757 sıra
numaralı tamimin
8 inci maddesinin
değiştirildiği h.

156 sayılı Tebhğler Dergisinde yayınlanan 757
sıra numaralı tamimin 8 inci maddesinin aşağıda yazı
lı şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür:
«Meslekî ve Teknik Öğretim ıvlüsteşarlığına
bağlı bütün okullara ait diploma ve sınıf geçme def
terlerinin maarif müdürlüklerinde kalan «3» üncü nüshalarınm, sözü geçen dairelerde kalmasına lüzum ol
madığından bundan böyle ilgih okullar diploma ve
sınıf geçme defterlerini 2 şer nüsha olarak tanzim
edecekler ve tasdik edilmek üzere bağlı oldukları öğ
retim dairelerine göndereceklerdir.»
Sınıf geçme defterlerinin bir nüshası I numara
lı, ikinci nüshası ise II numaralı yapraklara yazılacaktır.
Bunlarm tasdik edildikten sonra bir nüshası
Vekillikçe ilgih okullara iade edilecek ve bu okullarda
muhafaza olunacakar.
Buna göre muamele yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili

N.

B.

ORTA ÖĞRETİM UMUM
M ÜDÜRLÜĞÜ
8ayı : 53231/20/14568
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dâhilinde yalnız (A) tipi talim sicili tanzim edilerek
Vekillik Seferberhk Müdürlüğüne gönderilecektir.
8 —• Okul doktoru olup da ilâve olarak çocuk
bakımı dersi okutan öğretmenler için de talim sicilleri
doldurulacaktır.
9 — Yardımcı öğretmen vekilleriyle asıl öğret
men vekillerinin ders yılı sonunda vazifelen sona ermiş
bulunacağından bu gibiler için talim sicillerinin tanzi
mine lüzum yoktur.
10 — Bir ders öğretmeni olup da branş hancı
başka bir dersi ilâve olarak okutan öğretmenler için
ayrı ayrı tahm sicilleri tanzimine lüzum yoktur. Ancak
bu gibi öğretmenlerin
talim sicilleri doldurulurken
ilâve vazifeleri değil, asil vazifeleri dikkate alınacak ve
bu esasa göre doldurulacaktır.
11 — Orta öğretm kadrosunda öğretmen bulun
madığı halde ders tevzii zarureti dolayısıyle hançtea
okulunuzda ilâv«=- vazife alan kimseler için tahm si
cilleri doldurulacaktır. Ancak ilâve vazife alan zat oku
lunuzu teftiş ve murakabeye salâhiyeti bulunan maarif
müdürü ise hakkında talim sicili doldurulmryacaktır.
12 — Talim sicillerinin dış sahıfelerinde, öğret
menlerin menşeleri sütununa cevap yazarken bazı okul
idarelerinin ehliyemameli bir öğretmeni, ehliyetname
imtihanlarına girdiği okuldan mezun, (B ) seksiyonu
mezunlarını Gazı Terbiye Enstitüsü mezunu, yabancı
diller kursu mezunlarını da üniversite edebiyat fakülte
si mezunu olarak gösterdikleri görülmektedir. Yüksek
okuldan mezun olan öğretmenlerle ehliyetnameli, (B ;
seksiyonu veya yabancı diller kursu mezunu öğretmek
lerinin 3656 sayıh kanun nazarında görecekleri terfi
muameleleri başka başka olduğundan okul müdürleri
nin bilhassa bu sütunları doldurulrken çok dikkat et
melerini rica ederim.
Üniversitenin veya yüksek bir okulun her hangi
bir şubesinde talebe bulunanların devam ettikleri fakütlenin veya yüksek okulun hangi sınıf veya sömesiirinde talebe oldukları sarahatle kaydedilecektir.

13 — Asil olarak bir okulun öğretmeni veya yar
2 1 / V / 1 9 4 5

ÖZET:
Talim sicilleri h.

1942— 1943 ders yılına ait talim sicilleri (A)
ve (B ) tipinde olmak üzere iki nüsha olarak bastırıl
mıştır. Bu talim sicillerinden okulunuza kâfi miktarda
gönderilecektir.
Talim sicilleri doldurulurken aşağıdaki husus
ların göz önünde bulundurulmasını önemle rica ederim:
1 — Her iki tip talim sicilinin dış sahifeleri
okul idaresi tarafından doldurulacaktır.
2 — (A) tipi talim sicihnde sorulan soruların
cevapları okul müdürü, (B ) tipindeki soruların cevap
ları da öğretmen tarafından yazılacaktır.
3 — Okul müdürünün hasta, izinli, veya müdür
lüğün münhal bulunması gibi hallerde siciller müdüre
vekâlet eden kimse tarafından, vekâlet vazifesi henüz
tasdik edilmemişse okulun en kıdemli müdür muavini
tarafından doldurulacaktır.
4 — (A) tipi talim sicilinin iç sahifelerındeki
sorulara bizzat müdür veya üçüncü maddede bildirilen
hallerde kendilerine salâhiyet verilen kimseler tarafın
dan cevap verilecek ve cevaplar öğretmenin meslekî du
rumu lıakkında katî hükümleri ihtiva edecektir.
5 — Hulâsa kısmı, iç sahifelerdeki sorulara ve
rilen karşılıkların veciz bir ifadesi olacaktır.
6 — Müdür ve maarif müdürünün imzalan üze
rine ad ve soyadları yazılacakur.
7 — Bazı okullarda askerlik dersi öğretmenleri
için talim sicilleri tanzim edilmediği görülmektedir.
Bu ders öğretmenleri için de yukarda yazılı hususlar

dımcı öğretmeni bulunduğu halde başka bir okulda
kendisine ilâve ders verilen öğretmenler için her ila
okul müdürü tarafından tahm sicih doldurulacaktır. Bu
gibi öğretmenler de her iki okul için ayrı ayrı taiıaı
sicili dodurcaklardır.
14 — (B ) tipi talim sicilinde öğretmen, kendi
sine ait sorulara gereken karşılığı verdikten sonra si
cili okul müdürüne verecektir. Okul müdürü ile maarif
müdürü, öğretmenin sorulara verdiği karşılıkları oku
duktan sonra bu talim sicillerinde kendilerine ayrılan
bir ve iki numaralı soruların cevaplarını verecekler rt
bu cevaplarda öğretmenin yalnız öğretim dururaanu
tesbıt edeceklerdir.
15 — Menşeleri veya ihtisasları dolayısıyle tâ
yin edildikleri dersten başka bir ders okutaa öğretme®lerin talim sicillerine kararnamelerinde yazılı vazifelen
yazılacaktır.

16 — Ders yılının yarısını veya yarısından faz
lasını okulunuzda geçirdikten sonra başka bir okukı
nakledilmiş olan öğretmenlerin talim sicilleri okulunuz
müdürlüğünce tanzim edilecektir. Yalnız (B ) tipi ta
lim sicilinin dış sayfası okulunuz idaresince doldurula
cak ve öğretmene gönderilecektir. Öğretmen de kendi
sine ait soruların cevaplarını yazdıktan sonra okulu
nuza geri gönderecektir.
17 — Bu suretle öğretmenler ve okul müdürle
ri tarafından doldurulan (A) ve (B ) dpi talim sicille
rinin hepsi «Gizlidir» veya «Zata mahsustur» işaretli
bir yazıya bağlanarak. Maarif Müdürleri Talimatna
mesinin muvakkat maddesi gereğince orta dereceli okul
ları teftiş ve murakabeye salâhiyetli vilâyet maarif mü
dürlüklerine gönderilecektir. Maarif müdürlerinin mura
kabesi altında bulunmıyan okulların salâhiyeti yoksa
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talim sicilleri aynı işaretli bir yazı ile doğrudan doğru
ya Vekilliğe gönderilecektir.
Talim sicillerinin doldurulduğu
sırada maarif
mddüfünün hastalığı veya mezuniyeti halinde talim si
cilleri okul tarafından doğrudan
doğruya Vekilliğe
gönderilecektir.
18 — Boş tahm sicilleri okulunuza geldikten
en geç bir hafta zarfında Vekilliğimize gönderilmek
üzere postaya verilecektir.

19 — Talim sicilleri doldurulurken yukarda ya
zın hususlara son derece itina gösterilmekle beraber
İ5/V/19-43 tarih ve 9772 sayılı tamim hükümlerinin
de önemle göz önünde bulundurulmasını rica ederim.
Maarif Vekili
H. A.

ORTA ÖĞRETİM UrMüM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 53/14569
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ÖZET:
Hasta öğretmen ve
memurların ne su
retle rapor alacak
ları h.

Hasta öğretmen ve memurların ne suretle rapor
alacakları muhtehf tamimlerle bildirilmiş olduğu hal
de bazı meslek arkadaşlarımın rapor alırken usulüne
gere hareket etmedikleri, bazı okul idarelerinin de bu
raporları tetkik etmeden muameleye koydukları görülmek-tedir. Hem raporların
günü gününe muamele
görmesini sağlamak ve hem de fuzuli muhabereleri
önlemek için aşağıdaki hususların daima göz önünde
bulundurulmasını rica ederim:

almak mecburiyetinde olanlar, sıhhi durumlarım has
tane veya doğumevlerinden ve bulunmıyan yerlerde
hükümet doktorlarından
alacakları raporlarla tevsik
edeceklerdir.
5 — Sıhhi sebeplerle mezuniyet istiyen öğretmen
ve memurların raporlarının tasdikini beklemeden vazife
lerinden ayrıldıkları görülmektedir.
ll/VI/1932 tarih ve 21937 numaralı tamımın bi
rinci maddesine ve ıvlahye Vekilhğimn 29/iX/1939
tarih ve 13225/45/68 numaralı umumi tebhgatına gö
re hummalı hastalıklar, derhal tedavi ve amehyatı icabettıren durumlar veya her hangi âni vakalar müstes
na, diğer hastalıklarda öğretmen ve memurlar mezu
niyet emirlerinin kendilerine tebliği tarihine kadar va
zifelerinden ayrılamıyacaklardır. Vazifelerinden der
hal ayrılmalarını icabettıren hallerde hastalığın derhal
vazifelerinden ayrılmalarını icabettirdiği rapora kayde
dilecek ve ayrıldıkları tarihler mutlaka yazılacakar.
6 — Derhal tedavi ve istirahati icabettiren has
talıklarda öğretmen ve memurların izinleri muayene
tarihlerinden, diğer hastalıklarda mezuniyet emirlerinin
kendilerine tebliğ tarihinden başlar.
7 — Öğretmenlerin raporlarının geç gönderilme
si maaşlarının geç kalmasına sebebolduğundan bu ra
porların 27/X/1937 tarih ve 25 sayıh müdürler encü
meni kararma tevfikan günü gününe yollanması lâzım
dır.
8 — İzinleri tatil ayları içinde sona eren öğret
menlerden okulların tatil olduğu dikkate alınmıyarak
sağlık durumlarının vazife
görebilecek bir halde
olduğuna dair bir rapor istenilecek, şây’et hastalıkları
devam ediyorsa yine okulun tatil olduğuna bakılmıyarak raporları gönderilerek kendilerine izin istenecektir.

12 — 7 ncı maddede sözü geçen müdürler encü
meni icararına tevfikan vilâyetçe rapora müstenit ola
rak verilen izinler öğretmen ve memurların sicillerine
işaret edilmek üzere derhal raporlarıyle birlikte Vekilli
ğe gönderilecektir.
.

13 — Bir yıl içinde bir defadan fazla izin alan
ların raporlarına, daha önce almış oldukları izinlerin
rapor tarih ve numaralarının bu işe ayrılmış kısma ya
zılması lâzımdır.

^
^ ardımcı öğretmenlere, mütekaiden müstaJıaem olanlara, stajiyerlere ve memur namzetlerine
nıaaş kanununun 13 üncü maddesi gereğince bir yılda
iki aydan fazla izin verilmesine imkân olmadığından
bunların -diğer öğretmenlerden tefriki için - raporla
rına mutlaka mütekait, yardımcı
öğretmen, memur
namzedi veya stajiyer oldukları yazılacaktır.

14 — Müdür ve müdür muavinlerine hastalık
lardan başka sebepler için 15 günden fazla izin veril
mesine mevzuat müsait değildir. Tatilde 15 günden
fazla izin almak ıstıyenlerın dilekçelerine 15 günden
fazlası için makam ücretlerini aimıyacaklarını kaydet
meleri şartiyle 1,5 ay izin verilebilecektir.

^
Normal doğum halinde kadın öğretmenle
re .umumi hıfzıssıhha kanununun 155 inci maddesine
göte doğumdan evvel ancak üç, doğumdan sonra da
yme uç hafta izin verilebileceğinden bundan fazla izin

15 — Öğretmenlere ders yılı içinde sıiıhi sebep
ler dışındaki mazeretlerinden dolayı izin verilmesine
mevzuat müsait olmadığından izin için Vekilliğe mü
racaat etmemeleri ve izin almayı icabettiren işlerini
tatil aylarına bırakmaları lâzımdır.
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Vilâyet veya kaymakamlıktan izin almak istiyenierin idarenize havale edilecek dilekçelerine ayrılmala
rında mahzur olduğu tarafımzdan tesbit edilecektir.
16 — Hastanesi bulunan yerlerde okul doktor
ları memur ve öğretmenlere bir günden bir aya kadar
rapor verebilir. Bu müddet zarfında iyileşmiyenlerı,
okul doktorları muayene ve tedavilerinin yapılması ve
raporunun verilmesi için bir tezkere ile hastahaneye
sevk edeceklerdir.
17 — Bu tamım ilk öğretmenler toplanusında
okunacak ve yeniden tâyin edilen öğretmen ve memul
lar aa bu tamim münderecatından haberdar edilecektir.
Maarif Vekili
H .

A .

N EŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 82/4Ç47

1043

H a s a n -Â li

Y ücel

27/rJ943
ÖZET:
Muş Valiliğine 15/
IV/1943 ten son
ra yazılan yazılar h.

15/IV /1943 tarihinden sonraki Ankara postasmı
ihtiva eden çantanın Muş yolunda suya düşerek kay
bolduğu Muş Valiliğinden 6/V/1943 tarih ve
27/2/32 sayılı teliyle bildirilmiştir.
Bu tarihten sonraki yazdarın adı geçen valiliğe
tekrar gönderilmesini rica ederim.
Maarif Vekili a.

Â. ö .

9 — Gerek raporlar tanzim edilirken, gerek Ve
killiğe gönderilirken öğreunen ve memurların adlan,
1
— 788 sayıh memurlar kanununun 84 üncü
soyadları ve ış adreslen bazan yanlış yazılmakta ve bu
mackiesı hastalık raporlarının resmî etıbbadan alınma
yüzden uzun muhaberc>e yol açılmaktadır. Buna ma
sını şart koşmuş olduğundan hususi tabiplerden alınan
hal verilmemesi için raporların esaslı bir tetkikten ge
raporlardaki imza resmî eubba tarafından tasdik edil
çirildikten sonra yollanması ıcabeder.
miş olsa bile bu raporlar ile memur ve öğretmenlerin
mezun addedilmelerine imkân yoktur. Ancak hastalığı
10 — Öğretmen ve memurların izinlerini kullan
dojayısıyle resmî tabibe müracaat edemiyen veya res
mak üzere vazifelerinden ayrıldıkları ve izinlerinin so
mi tabibi bulamıyarak kendisine bakan hususi tabibin
nunda işe başlayıp başlamadıkları tarihleriyle beraber
raporlarını ibraz edenlerin mazeretleri kabul edilmek
Vekilliğe telle bildirilecektir.
le beraber kendilerine mezuniyet verilemiyeceğinden
i
i — Raporlar bazı okullardan fotoğrafsız
Maliye Vekılhğimn 26/111/1940 tarih ve 91206/18rak gelmektedir. Fotoğrafsız raporlar, muameleye ko66/167 numaralı umumi tebligatına göre hasta ol
nulmıyarak, ilk alan makam tarafından geri gönderile
dukları müddetçe maaşlarının - ceza mahiyetinde olmıcektir.
yarak - kesilmesi lâzim gelmektedir.
^ — Bir kısım öğretmen ve memurlarm hasta
ne doktorlarının
hususi muayenehanelerinde kendi
lerim muayene ettirerek rapor aldıkları görülmektedir.
Bu raporlar da mahiyet itibariyle hususi doktorlardan
annan raporlardan farksız olduğundan memur ve öğ
retmenlerin mezun sayılabilmeleri için kendilerini mut
laka hastanede muayene ve tedavi ettirerek rapor
larını hastane baştabiplerine tasdik ettirmeleri icabeder.

S a y fa :

İhsan Sungu

TÂYİNLER!
İstanbul Erkek Sanat Okulu Müdür Muavım ve
Demir İşlen Resim Öğretmeni Orhan Hızıroğlu Af
yon Erkek Sanat Okulu Müdürlüğüne ve Demir İşleri
Resim Öğretmenliğine, İstanbul Erkek Sanat Okulu
Tesviye Atelyesı Öğretmeni Kemal Denker Balıkesir
Erkek Sanat Okulu Alüdürlüğüne ve Demir İşleri Re
ola
sim Öğretmenliğine, Konya Erkek Sanat Okulu Ağaç
İşleri Atelyesi Öğretmeni Mustafa Karluk Gaziantep
Erkek Sanat Okulu Müdürlüğüne ve Ağaç İşleri Atelyesi Öğretmenliğine, Diyarbakır Erkek Sanat Okulu
Müdürü ve Resmi Hatti ve Model Öğretmeni Remzi Dö
nen Samsun Erkek Sanat Okulu Müdürlüğüne ve De
mir İşleri Resim Öğretmenliğine, Ankara Erkek Sa
nat Okulu Demir Atelyesi ve Matematik Öğretmem
Remzi Sert Diyarbakır Erkek Sanat Okulu Demir İş
leri Resim Öğretmenliğine ve itlüdürlüğüne naklen
tâyin edilmişlerdir.

TAKDİRNAME ALANLAR
Ö devlerinde üstün başarı gösterdikleri
için takdirnam e alan Sivas Valiliği
öğretm en leri
Turgut Can Sivas Cumhuriyet Okulu Başöğret
meni, Namıka Karlı Sivas Fevzipaşa Okulu Öğretme
ni, Dürive Ertem Sivas Fevzipaşa Okulu Öğretmeni,
Adil Törüu Zara Cumhuriyet Okulu Öğretmeni, Ni-

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y fa : 1 8 4
gir Erkan Divrik İstiklâl

Okulu

Öğretmeni, Nım

rün

Göbekveran

Okulu Öğretmeni

24 M aviş 1943

Osman Engür

Ot^ Divrik Ovacık Okulu Öğretmeni, Şemsa G iiner

Suşehri Merkez Okulu Öğretmeni, İhsan Çakır Suşeh

'^■'rldızeli Cumhuriyet Okulu Öğretmeni, Kadriye Ay-

ri Merkez Okulu Öğretmeni,

yıldız Şarkışla Cumhuriyet Okulu Öğretmeni, Kadriye

Ezbider Okulu Öğretmeni, Tevfik Yavuz Suşehri
Ezbider Okulu Öğretmeni, İbrahim Tokasöken Suşeh
ri Avganis Okulu Öğretmeni, Hüseyin Aytaç Suşehri
Gözköy Okulu Öğretmeni, Turan Öztan Zara Cum
huriyet Okulu
Başöğretmeni,
İhsan Tulunay Zara
Cumhuriyet Okulu Öğretmeni, Kâmil Peker Zara Zugallı Okulu Öğretmeni, Osman Seviln^ş Zara Cencin
Okulu Öğretmeni, A. Faik Şarman Yıldızeli Cum
huriyet Okulu Başöğretmeni, Muharrem Teoman Y ıl
dızeli Cumhuriyet Okulu Öğretmeni, Gaffar Ulualp
Yıldızeli Kavak Okulu Başöğretmeni, A. Rasım Yener
Yıldızeli Yavu Okulu Öğretmeni, H. Hüsnü Sabuncu
Yıldızeli Yıldız Okulu Öğretmeni, Veli Ösmap Coşkuner Şarkışla Ağcakışla Okulu Öğretmeni, Ahmet
Şahin Gemerek Okulu Öğretmeni, B. Sıtkı Tüzün
Şarkışla Ortaköy Okulu Öğretmeni.

Gulajt Sivas İsmetpaşa Okulu

Öğretmeni, Makbule

Iz^ı Sivas İsmetpaşa Okulu Öğretmeni, Dutive Yalçın
Sivas İsmetpasa Okulu Öğretmeni.

Fikrive Akumut

Sivas İsmetpaşa Okulu Öğretmeni,

Müzeyyen Akan

Sivas Recebevi Okulu Öğretmeni, Duriye Abdürüs Si
vas Recebevi Okulu Başöğretmeni, Mesrure Yener Sivas
Ziyagökalp Okulu Öğretmeni,

Handan Bil ger Srvas

Ziyagökalp Okulu Öğretmeni, J^ciye Direnoğlu Sivas
Ziyagökalp Okulu

Öğretmeni, Hanife Akçav Sivas

Ziyagökalp Okulu Öğretmeni,

Bedri Güngör Srvas

Ziyagökalp Okulu Öğretmeni.

Nevzat Özer Suşehri

Ulus dersanelerinde üstün başarı gös
terdikleri için takdirname alan Sivas
Valiliği öğretmenleri
T urgut Can Cumhuriyet

Okulu Başöğretmeni,

Bedriye Gülay Cumhuriyet Okulu Öğretmeni, Lemarı
Yeşilyurt Dumlupmar Okulu Öğretmeni, İsmail Se
zer Pirkinik Okulu Öğretmeni,

ÎLANLAk
ESKİŞEHİR
VALİLİĞİNDEN
MAAŞ
FARKI
ALACAĞI BULUNAN ÖĞRETMENLERE

Mna77P7 Koraarslap

Durdulu Okulu Öğretmeni, Nezihe Yanılma Celâl
Okulu Öğretmeni, ^ Kemal Mavuş Kabalı Okulu
Öğretmeni, Şükrü Mazmanoğlu Yarhisar Okulu Öğ
retmeni, Medet Kocatürk Yellice Okulu Öğretmeni,
Mehti Turgut Şahin Okulu Öğretmeni, Memduha Y ataganata Zerk Okulu Öğretmeni, Fehmi Erdoğan Ko
yulhisar Okulu Öğretmeni, Bedri Güngör Kale Okulu
Öğretmeni, Şaduman Akalın Kızılelma Okulu Öğret
meni, Sabri J Engin Kavacık Okulu Öğretmeni, İzzet
Ö2„ Gürün C. Okulu Öğretmeni, Mustafa Gülüsever
Gürün C. Okulu Öğretmeni, Vahittin Yıldız Gürün
Gübün Okulu Öğretmeni,
Hamit Dnmaniç Gü
rün Telin Okulu Öğretmeni, Kelâm Canbay Gü

Eskişehir Valiliğinde hizmet etmekte olup, bir
sene evvel eylül ayı itibariyle terfileri Vekillikçe tas
dik edilmiş ve maaş farkları Divanı Muhasebat Umumi
Heyetinin 22/V/1939 tarih ve 148616/2056 sayılı ka
ran gereğince bir sene sonraki eylül ayından itibaren
yerilmesi icabederken Eskişehir Hususi Muhasebesince
birinciteşrin ayında tahakkuk ettirilmiş olan öğretmen
lerin bu maaş farklarından doğan alacaklarının tediye
edileceği Eskişehir Maarif Müdürlüğünün 13/V/1943
tarih ve 6273 sayılı yazısiyle bildirilmiştir.
Adlan ve alacak miktarları aşağıda yazılı öğret
menlerin adı geçen valiliğe müracaatları lüzumu ilgi
lilere tebliğ olunur:

j

Alacağı miktar
Lira Kr.

Adı ve soyadı
Fahri Öncül
Fevzi Atalay
Hakkı Bozkurt
Adalet Maviengin
Gani Özcan
Mehmet Emin
Fatma Raşit
Cemil Tunçalp
Mükerrem Polanan
Halit Sağın
Mihriye Göksu
Ali Doğan
Haşan Mete
Halit Çağlıyan
Zehra Atabay
Mediha Ormana
Huriye Öziç
Servet Göker
Muzaffer Pilevne
Ferdane Aytaç
Sezai Öner
AÎacide Uçaner
Fevziye Taşar
Faika Vuraner
Şaziment Işınak
Aliye Enç
Zahide Arpat
Melâhat Tangür

.

39
4
4
9
23
4
4
4
4

90

4
4

4
4
9
6
4

4
4
4
6
8
4
4
6
4
4
4
4

DÜZELTME
223 sayılı Tebliğler Dergisinin 171 inci sahifesinde neşredilmiş olan 1032 sıra numarah tamimin 4
üçüncü maddesinin beşinci satırındaki «yapılarak» ke
limesi «yakılarak» şeklinde düzeltilecektir.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE İAAİİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR
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.'VNKARA — MAARİF MATBAAM.

liA A R İF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTL-ri..
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE Y a TIRILMALİ
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMBLİDtl

TEBLİĞLER DERGİSİ
SA YI: 226

31 M AYIS 1943

C İLT : 5

ŞARTNAMELER
3 8 0 3 sa y ılı k a n u n a te v fik a n E re ğ li
civ a rın d a İv riz, Y ıld ızeli c iv a rın d a
P a m u k p ın a r a d la riy ie a ç ıla n K ö y
E n stitü le rin in v a z iy e t p lâ n la riy le
a it m ü s a b a k a
a v a n p ro je le rin e
şartn am eısi.

Isıtılması icabeden binalarda soba yakılacağı göz
önünde tutularak ona göre teklifler yapılacaktır.

6 — Vaziyet plânına esas teşkil edecek olan ara
zinin 1/1000 mikyasındaki münhanili hartasının bir
kopyası müsabakaya girecekler tarafından kopya edil
mek şartiyle ilgili enstitü müdürlüğünden ahnacaktır.
a)
b)
c)

1 — ESAS ŞARTLAR
3803 sayılı kanuna tevfikan Ereğli civarında iv
riz, YıldızeE civarında Pamukpınar adlariyie açılan
köy ensutiileri için inşa edilecek binaların avan projele
rinin, vaziyet plânlarının yapurılması ve birincilik kaza
nacak mimarın detay resimlerim
hazırlaması işi, 5
haziran 1943 tarihinden itibaren 40 gün müddetle ve
14 temmuz 1943 tarihinde bitmek üzere memleket mi
marları arasmda aşağıda yazılı şartlarla Maarif Vekil
liğince müsabakaya konulmuştur:
1 — Müsabakaya iştirak edecek mimarlar, pro
jesini yapmak istedikleri enstitünün bulımduğu yerde
asgari bir gün kalarak arazinin, yollarm, manzaranın
genel durumtmu, mahallî inşaat tarzlarım, mahallinden
tedariki mümkün inşaat malzemesinin cinsini ve ma
hiyetini etüt edeceklerdir.
Enstitü müdürlüğü mahallinde bu etütleri yapan
mimarları tesbit ederek VekiUiğe bildirecektir.
2 — Teklif edilecek projelerde mahallî hususi
yetlerin, manzara ve arsanm karakteristik durumunım,
köy evlerinin vaziyet ve stillerinin, enstitüyü köye ve
tren durağına bağhyacak esas yollarm istikametlerinin,
şimal ve ban rüzgârlarımn göz önünde tutulması, pro
jelerin ve vaziyet plânının maksada yarayiQ olması
şannr.
3 — Müsabakaya girecekler bütün binalann,
a) 1/200 mikyasında kat plânlarını ve projeye göre
anlatılması ıcabeden 1/200 mikyasında maktalarmı,
b) 1/1000 mikyasında maketim,
c) Okul binasiyle müstakil öğretmen evmin 1/50 mik
yasında inşaat ve tafsilât resimlerini ve aynca bü
tün binaların, oyun yerlerinin 1/1000 mikyasında
vaziyet plânını
yapacaklar ve resimlerin heye
ti umumiyesi hakkmda teknik kısımları anlatan bir
ızahname yazacaklardır.
4 — Proje sahibi her resmin sol köşesine kendi
sine mahsus beş rakamlı bir sayıyı rumuz olarak yaza
cak ve resimleri rule halinde vererek teklifini yapacak
tır. Adım, teklifte kullandığı rumuzu ve sarih adresini
şeffaf olmıyan bir zarf içinde verecektir.
5 — Binaların yalnız avan projeleri yapılacak,
keşıfnamelen yapılmıyacaktır.
Hususi olarak tasrih
edilmiyen binalar bir katlı olacaktır. Büyük mikyasta
toprak hafriyatı teklif edılmiyecek projeler arazinin
tabiî durumıma uygun gelecek bir şekilde hazırlana
caktır. Vaziyet plânında ve makette esas yollar, mevcut ve
yapılması gerekli mühim köprüler, mühim su mecrala
rı, septik helâ çukurlarının yçrleri sarih olarak göste
rilecektir.

ç)

7 — Müsabakaya iştirak edenlerin projeleri:
Vazıyet ve şartnameye uygunluk,
Plân tekniği ve kullanış,
'
Î^Iimarlık, şehircilik,
idari, ‘ iktisadi bakımlardan
maksada elverişlilik,
Mahallî malzeme ve inşaat imkânları noktalanndan
tetkik edilecektir.

8 — Maarif Vekilliğince teşkil edilecek ve mü
sabakaya iştirak etmiyenler arasından seçilecek mimar
ların da bulunacakları bir jüri tarafından müsabaka
ya girenlerin eserleri tetkik edilecek ve jüri âzalarının
münferiden verecekleri puvanlara göre birinci ve ikin
ci seçilecektir.
9 — Projelerin, müsabakanın son günü olan
14 temmuz 1943 te Maarif Vekilliği İlk Öğretim
Umum Müdürlüğüne teslim edilmiş
olması şarttır.
Her ne sebepten olursa olsım bu tarihte teslim edilme
miş projeler müsabakaya kabul edilmezler.
10 — Müsabakada birincilik kazanan proje sa
hibine müsabakasını kazandığı her enstitü için ( 6.000 )
şar bin, ikincihk kazanana (1.500) er yüz lira öden
mek suretiyle avan projeleri Maarif Vekilliğince satm
ahnacaktır. Derece kazanan proje sahiplerine istihkak
ları şu şartlara göre ödenecektir. 1) Jüri karan Maa
rif Vekilliğinin mucibine İktiran ederek Ankara’da
Ulus gazetesiyle ilân edildikten sonra birincilik ve ikin
cilik kazanana avan projeleri dolayısiyle istihkaklan
olan (1.500) er lira tamamen, 2) Birincilik kaza
nan mimar istihkakmm mütebakisi olan 4.500 lira mu
kabilinde derece kazanan avan projelerinin 1/50 mik
yasında inşaat ve tafsilât 1/ 10— 1/1 mikyasında doğ
rama resimlerini ve lüzumlu olan bütün detayları yap
mayı ve maktalarının kopyaları üzerinde duvarların,
kapıların, pencerelerin renklerini ve tafsilâtmı, cephe
resimlerini kopyalarında cephe renklerini göstermeyi
ve bu resimleri aşağıda yazıh tarihlerde teslim etmek
mecburiyetini kabul eder.
a) 16 ağustos 1943 tarihinde yatakhane, ahır, kümes,
umumi belâlar, çamaşırhk, mahrukat deposu binalarmın detay resimleri teslim edilmiş bulunacak ve
btmdan sonra birinci taksit olan 2.000 lira mimara
ödenecektir.
b) 15 birinciteşrin 1943 tarihinde diğer bütün binalarm detay resimleri teslim edilecek ve mimara ge
riye kalan istihkakı 2.500 lira tamamen ödenecek
tir.
c) Resimler bu tarihten evvel teslim edildiği takdirde
mimarın istihkakı tesellümü mütaakıp ödenir.

11 — Müsabakada birinciliği kazanan mimarın
projesi tamamen ve pek az değişikliklerle tatbik edil
diği takdirde yaptırılan binalara mimarın ismi yazı
lacaktır.

II

— PLÂNLARI

YAPILACAK

BİNALAR

1 — Okul binası:
. Bu binanın çatısı altında:
a) 40 talebenin ders okumasına, mütalâa yapmalarına
ve icabında dikiş-nakış, daktilo, ev idaresi, basit
biyoloji ve fizik, kimya tecrübeleri, kâğıt, cilt iş
leri gibi işleri yapabilmelerine elverişli bir dersane,
b) 40 talebenin yemek yemesine elverişli bir salon, al
tı talebenin yemek pişirmesine ve hazırlamasına
mahsus bir mutfak,
c) Resmî büro vazifesini görecek, icabında üç kişinin
çalışmasma müsait bir oda,
d) İhtiyaca yetecek kadar odunluk, kömürlük fazla eş
yanın muhafazasına yarar depo olacak yerler bulu
nacaktır.
Bu binada bodrum ve zemin katlar bulunacak,
dersane ve yemekhanenin kapılan müstakil olacak ve
dış kapılar doğrudan doğruya dışarıya açılmıyacakor.

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)

ç)
d)

2 — Yatakhane binası:
Bu binanın çatısı altında:
20 şer kişilik iki yatakhane, bunlarm her biri için
ihtiyaca yetecek kadar belâlar ve yüz yıkama yer
leri,
Ailesi birlikte İkamet edecek öğretmene mahsus iki
oda, bir mutfak, bir helâ ve yıkanma yerini ihtiva
eden bir öğretmen ikametgâhı,
İhtiyaca yetecek kadar depo ve odımluk bulunacak
tır,
Bu bina, bodrum, zemin ve birinci katları ihtiva
edebilir. Yatakhane ve öğretmen ikametgâhımn ka
pıları müstakil olacaktır.
3 — Toplantı binası:
Bu binanın talebe mevcudu 600 olan bu enstitüler
için cimnastikhane, konferans, müsamere, sinema
salonu, kapalı teneffüshane, kütüpane, kantin vazi
fesini göreceği göz önünde tutulacaktır.
Binada cinmastik aletlerini ve fazla eşyayı muhafaza
için salonla doğrudan doğruya irtibatı bulunan de
polar olacakar.
40— 50 kişilik bir okuma salonu, kitap deposu ola
cak bir oda, ihtiyaca yetecek kadar depo, kiler, ha
zırlık odası, yanlarda saçaklığı geniş açık tarasalar.
Münasip yerlere ihtiyaca yetecek kadar helâ ve
musluk konacaktır.
Bu binanın yakınında mümkün olduğu takdirde
bitişiğinde 1500— 2000 kişilik bir açık tiyatro bulımacak, tiyatronun esas plânı ve durumu gösteri
lecektir.

4 — İşlik:
a) İşlik binası 25 tald)enin ağaç, demir, inşaat işleri
gibi işleri yapmasına ve icabında motör yerleştiril
meye elverişli ve müsait ebatta olacak, esas kapı
araba girecek genişlikte bulunacak,
b) İçinde malzeme ve kullanılmıyan aletler ve öğret- ;
men için bir, kullanılan aletler için de diğer bir
depo ve ocak bacası bulunacak, eni 8 metreden >
fazla olmıyacaktır.
c) Bu binanın bodrum kan olmıyacak, tek katlı, zeraini taş ve ahşap olacaktır.
.
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5 — Mutfak:
a) Mutfak binalı “üU Kijioin yeraeğ:ni pişirmeye el
verişli ebatta ocak dairesini,
b) Bulaşık yıkama kısmım,
c) Erzak depolarım ve ambar memuruna mahsus bir
oda>ı, aşii, bulaşık«,'! gibi müstahdeminin yatma
sına mahsus bir oda, bir helâ ve muslukları ihti
va edecektir.
6 — Çamaşırlık.
Çaroaşırhkta 700 kişinin çamaşırım yıkamaya el
verişli ebatta yrkama dairesi, temiz ve kirli çamaşır
depoları, kurutma sundurması bulunacaktır.
“ — Yıkanma binası:
Bu bmada elli calebemn duş ve 20 talebenin ha
mam ıhayacım karşthyacak yıkanma dairesi, helâ ve
musluklar ve soyunma rmhalîi bulunacaktır.
8 — İdare binası:
a) Bu bmamn çausı alanda bir müdür, ayrı ayn üç
muavm, bir de 5ü kişilik öğretmenler odası, bir
muhasebeci ve kâtip odası,
b) 10 hademenin yatması için bir koğuş.
c) Nöbetçi öğretmenler için ayrı ayrı beş oda,
ç) İhtiyaca yetecek miktarda helâ ve musluklar buiu.'lacaknr.
Bu binanın bodrum, zemin ve birinci katlan
olabilir.
9 — Tavla, ahır ve kümesler;
a) 15— 2ü beygir için tavla binası,
b) 20— 30 sığır için ahır binası,
c) 100 ta\iik için kümes binası.
Bunlar ayrı ayn ve tek katlı binalar olacak, in
şa malzemesi toprak, taş ve icabında kerpiç imi lam labileccği göz önünde tutulacaktır.
10 — Depolar;
a) Ziraat aletleri deposu (5 X 8 — 6X lO m. ebadmda),
b) Ziraat mahsulleri amban (5 X 8 — 6 X l 0 m. eba
dında),
c) 'i’aaiı talebenin eşyasına mahsus depo 600 tale
be için,
ç) Mahrukat deposu (5 X 8 ol ebadında),
d) İnşaat malzemesi deposu ( 6 X l 0 m. ebadmda)
e) Kamyon hangan, arabalık (iki kamyon dön araba
için),
f) Benzin deposu (yüz teneke alabilecdt ebatu).
Bu binalar ayn ayrı veya gurup halinde tek kat
lı olacak. İnşa malzemesi olarak yalnız taş kul lanılacaknr.

11 — Revir:
a) 20 talebelik bir revir (helâ ve banyo) ,
b) İlâç ve pansuman odası,
c) 10 kişilik ve her biri ayn tecrit odası, helâ ve ban
yosu,
ç j Hastabakıa yatak odası,
d) Doktor odası, helâ ve musluk, bu bina bodrum,
zemin ve birinci katlan ihtiva edebilir.
12 — Umumi belâlar, yüz yıkama yerleri:
ihtiyaca göre münasip yerlere taksim edilmek
üzere onar kişilik, yüz yıkama yeri bulunan bir bina.
13 — Öğretmen evleri:
İki oda, bir hol, bir banyo, bir kiler, bir helâ
ve musluğu bulunan öğretmen evi, bu evler tek, aym
çau alanda iki veya üç ev olabilir. Buniann aklarında
bo«irum kau bulunacak, burada mahrukat ve eşya de
polan oiacakar.
14 — Sergi binası:
Bu bina,

.

240— 300 m- genişliğiiKİe bir salonu, 40— 50
genişliğinde bir atelyeyi, 25— 30 m- gelişliğinde iki
depoym ihtiva edecektir.
‘
Salonun duvarları boyunca ve duvarların boylan
mecmuan un 1/3 ünden faziasım kaplamamak üzere,
gömme vitrinler bulunacakar. Vitrinlerden bir kısmının
Kaideleri 0,20— 0,30 m. diğerlerinin de 0,80 m. yük
sek oiacakar. Vitrinlerin derinlikleri 0,50 m. olacak,
yükseklıkieri yerden itibaren iki metreyi geçmiyecekdr. Salonun pencereleri, teşhir için en uygun ziyayı
temin edecek surette tertip olunacaktır.
*

N O T:

Bu binanm avarmda hayvanlar ve bitkiler bah
çesi için asgari iki dekarlık bir yer ayrılacak ve va
ziyet plânmda gösterilecektir.
15 — Oyun yerleri:
tane 120 X 75
m. ebadmda futbol
sahası
»
9.15X 18.30 m.
»
voleybol
»
»
29 X 16
m.
»
basketbol
»
»
12 X 25
m.
»
yüzme
ha^nızu
»
25 X 30
m.
»
cimnastik
alanı
»
30 X l 0 0
m.
»
diğer oyunlar için
saha
Futbol sahasmm içinde 6 X 4 0 0 m. ebadında ko
şu yeri olacak .
1
2
2
1
1
1

Atlama ve atma yerleri bu sahaların kaleleri ara
sında yapılacaktır.

31 M av iş
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N O T:
0>un yerlerinin hepsinin bir araya gelmesine
lüzum yoktur. Toplantı binası ve okul binalarına ya
kın olmak şaruyle muhtelif yerlere serpilebilirler.

H er E n stitü n ü n v a z iy e t p lâ 
nında y e r le ri g ö s te r ile c e k v e iki
E n stitü için a y rı a y rı
p ro je le ri
y a p ıla c a k b in a la rın s a y ıla rı
m .

Binamn adı
1 — Okul binası
2 — Yatakhane binası
3 — Toplana binası
4 '—^İşük binası
5 — Mutfak binası
6 — Çamaşırlık binası
7 — Yıkanma binası
8 — İ(dare binası
9 — Tavla, ahır ve kümesler:
a) Tavla
b) Ahır
c) Kümes

Binanın sa>nsı
10
10
1
.

4
l
1
1
1
2
2
4

10 — Depolar
a) Ziraat aletleri deposu
3
b) Ziraat mahsulleri ambarı
4
(a ve b işaretli binlar, verilen harta dişmda enstitü
müdürlerinin gösterecekleri yere konacaktır. Vaziyet
plânmda yerleri gösterilmiyecekrir.)
c) Talebe e§>a deposu
2
ç) Mahrukat deposu
5
d) Malzeme deposu
3
2
e) Hangar
1
f) Benzin dçposu
1
11 — Revir binası
6
12 — Umumi belâlar ve vüz vıkama ;yerleri
13 — Öğretmen evleri
10
14 — Sergi binası
1
15 — Oş'un ve spor yerleri
8
(Muhtelif oyunlar için yer)
•
N O T:
1) Vazıyet plânları yapıhrken binalara gelecek
su istikametleri, Pamukpınarda bilhassa arazinin için
deki su kaynaklan göz önünde tutulacaktır.
2) Müsabaka şarmamesi Maarif Vekâleti İlk Öğ
retim Umum Müdürlüğünden veya ilgili ensatûdeı alınacakar.

BU DERGİDEKİ KAMJNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAHMİZDAN OKUNMUŞTUR.
1
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S A A İİP

VEKİLLİĞİ

SÜDCKLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

T. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

NEŞRÎ\'AT

HER

GÜNLERİ

HAPTA
CDCARI-

LOL. iLGÎLÎ KL\KAM VE MÜESlüSELERE P.ARASIZ GÖNDERİLİR.

CÎLT: 5

TEBLİĞLER DEKGiSi
7 HAZİRAN 1943

SA Y I: 227

T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 156
Karar tarihi: 1/VI 1943

KARARLAR

^

T a lim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Kırar sayısı: 94
Karır tarihi : lO/V/1943

ÖZET:
Bölge sanat okulu
nun her iki dev
resine ayrı isimler
verilmesi h.

-

E\'\-elce iki devreye ayrılmış bulunan bölge sanat
okullarının t>u devrelerini . biribirinden ayırdetmek,
Dİlhassa bazı yerlerde yalnız bir devreli sanat okulla
rı açılması düşünüldüğü cihetle, lüzumlu görüldüğün
den sadece birinci devresi bulunan

sanat okuUarma

sanat okullarına ise «Erkek Sanat Enstitüsü» denilme
si hususunım ■\'''ekillik Yüksek Makamının tasvibine
arzı kararlaştı.

•

'
Muvafıktır
10, y y 1 9 4 3

Maarif Vekili
H a s a ? ı-Â li

Y ücel

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 154
Karar tarihi : 29/V/1943

İstanbul Üniversitesi

Ö ZET:

.

İstanbul Üniversi
tesi Hukuk Fakül
tesi Doktora Talimamamesine bir
fıkra eklenmesi h.
Hukuk Fakültesi Dokto

Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğünün 4/382
sayılı ve 9/IV/1943 tarihli yazısiyle gönderilen İstan
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi İmtihan Talimamamesınin üçüncü maddesiyle dokuzuncu maddesinin (a) ve
(c) fıkralarmın değiştirilmesi hakkında Tıp Fakültesi
Dekanlığının 524 sayıh ve Rektörlüğün 5/II/1943 tarihh ve 4200-0/6454 sayıh yazıiarmdaki teklif uygun
görülerek bu madde ve fıkralarm aşağıdaki şekilde
tâdiHne ve keyfiyetin Vekillik Yüksek Makanaımn tas
vibine arz edilmesine karar verildi.

Kiadde 9. —
'
a) Birinci doktora imtihanı 4 üncü sömestrin sonunda
Anatomi, Fiziyoloji, Tıbbi ve Hayati Kimya, His
toloji ve Ambrıyoloji’den yapıhr.
c) Üçüncü doktora imtihanı 8 inci sömestr sonunda
Alarazi Teşrih, Hıfzıssıhha, Tıp Müfredatı ve Far
’ makodinami ve Tedaviden yapılır. Birinci, ikinci
ve üçüncü doktora imtihanlarmda kaç dersten olur
sa olsun bütünlemeye kalan talebe” ön teşrinde bü
tünleme imtihanlarına girer, bunu başaramazsa sı
nıfta bırakıhr ve ertesi yıl ait olduğu doktoranm
bütün derslerinden tekrar imtihan vermeye -mecbur
tutulur. Bu imtihan: başaramıyan taleüe ön teşrin
de bütünlemeye girer. Bütünlemede bir dersten bile
geçemez not alırsa kaydı silinir. Ancak bu bir dersten
‘ imtihanını başaramıyan talebe öbür derslerden al
dığı notların ortalamasına göre iyi dereceyi tuttur
muş ise bir yıl daha aynı doktora imtihanına alı
nır.
'
Muvafıktır

ra Tahmamamesinin yirminci maddesine bir fıkra ek-

‘

.enmesi hakkında Yüksek Öğretim Umum Müdürlüiüğünün 4200/18-332 sayılı ve 15/IV/1942

İstanbul Üniversi
tesi Tıp Fakültesi
İmtihan
Talimatnamesinin
bazı
maddelerinin tadi
li h.

Aiadde 3. — Tıp Fakültesinde öğrenim müddeti
10 söm^trdir. Sömestrlere üniversite heyetince karar
verilen günde diğer fakültelerle birlikte başlanır ve
son verilir.

«rErkek Orta Sanat Okulu», her iki de\Tesi de bulunan

1/VI/İ943
Maarif Vekili
H a s a n -Â li

tarihli

Y ücel

tcidifi incelendi ve aşağıdaki hükmün bahsi geçen ta
limatnamenin 20- nci maddesine eklenmesi hususunun
*■CiCİllİK \ üksek Makamınm tasvibine arzı kararlaştı.
«İkinci imtihana da mazereti sebebiyle gıremiyen
'

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTül.*
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUL MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ*
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDtl

^ S^tıp de bâşaramıyanlar, erkesi yıhn ilk doktora

TAMİMLER

rmtıhamna girebıhrler. Her hangi bir sebeple bu im-

ERKEK TEKNI.K ÖÖRETİ.M
MÜDÜRLÜĞÜ

tinana da girmıyen veya girip de muvaffak olamrjan

Sayı: S450

talebenin kaydı silinir.»
Muvafıktır
2 9 , V / 1 9 4 3

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

1044

28/ V/1943
Ö ZET;

3ieslek okullarına
kaydedilen ve aynlan talebe sayısı
fa.

Bir ders yılında meslek okuUarma kaydedilmiş
olan talebe sayısı ile o ders yıh içinde okuldan ayrılmış

olan talebe sayısmı ve ayrılmaların hakiki sebeplerim
gösterir bir cetvelin yılhk raporlara eklenmesi usul
ittihaz edilecektir.
Buna göre muam.ele yapılmasmı rica ederim.
Maarif Vekili a.
R.

BEDEN TERBİYESİ VE ‘
İZCİLİK M Ü D U m Ü Ğ Ü
Sayı: 207U8/387
A^

U zel

l / V I / 1 9 4 3

Ö ZET:

Beden terbiyesi der
sinden istisna edi
lecek talebeler h.

imtihan tahmamamesinin 27 nci maddesi hükmü
ne göre, beden terbiyesi dersinden istisna^ edilecek ta
lebeler, mahallin sıhhat heyetinden veya bulunan yer
lerde maarif idaresi sıhhar kurumundan getirecekleri
bir raporla mazeretlerini tevsik edeceklerdir. Resmî
veya, hususi tek imzalı raporlar üzerine muamele yapılmıyacaktır.
"
Buna göre iş tumlmasmı rica ederim.
Maarif Vekili

3i. A .

BEDEN TERBİYESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Savı: 207İ/8'3S8
■

1046

H a s a n -Â li

Y ücâ

1/ V I / 1 9 4 3

ÖZET:
Okul spor vurrları
ve oyun yuvalan
müsabakaları h.

1. — Okul spor yurtlan ve oyun yuvalarındaki
kız ve erkek talri>elerin kır veya pist koşulannda mü
sabaka olarak koşacaklan mesafeler şu şekilde tesbit
edilmiştir;
.
Oyun yuvalan kızlar : 60 m. 600 m.
Oyun yuvalan erkekler: 80 m. 1000 m.
Spor yurtlan kızlar
; 80 m, 100 m, 1000 m.
Spor yurtlan erkekler : 100 m. 110 m. 200 m. 1500
m. 2000 m. 2500 m. 3000 m.
Spor yurtlan erkekler 17 ırasını bitirmiş ve hususi ka
biliyet gösterenler 5000 m, 7500 m.
2. —■ Bu mesafeler dışında talebeler hiçbir ya
nşa sokulmıyacaknr.
5. — Mesafe bahis mevzuu olmaksızın zamana
göre yapılan koşular, 106 sayıh Tebliğler Dergisinde,
her sınıf için ayn ayn gösterilmiştir.
4. — l^Iüsabakalara girecek talebeler mutlak su
rette doktor muayenesinden geçirilecektir.
Gereğince hareket edilmesini dilerim.
Iviaarif Vekili

3i.

A.

H a s a n -Â li

Y ücel

Sayfa; i g f;

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

BEDEN TERBİYESİ VE
ZCİLİK M tjDÜRLÜCÜ

1 VI

1945

Okul Spor Bayra
mı h.
•

1047

dığın Ziraat bankası şubelerindeki 4433/48 numara
lı cari hesabına yatırılacak veya bankanın en yakın şu

ÖZET:

Sayı : 2071 8'ji80

7 H a ziran 1943

besine posta ile gönderilecektir. Aidat bordroları üç
nüsha olarak tanzim edilecek bir nüshası banka veya
posta makbuzunun tarih ve numarası yazılarak sandı

1. — Okul spor yurtlan ve oyun yuvalan, her

ğın merkez idare heyeti başkanlığına, ikinci nüshası

ders yılı sonunda kendilerine bir «Okul Spor Bayramı

saliliklerde sandığın şubesi vazifesini gören kaza disip
lin kurulları başkanlıklarına gönderilecek, üçüncü nüs

Günü» seçeceklerdir.
2. — «Okul Spor Bayramı Günü» okul içi at

ha da aidatı kesenin dosyasında saklanacaktır.
Maaş veya ücretlerden

letizm birincilikleri, eğlenceli oyunlar, yarışlar ve gös

kesilen aidat tahsil edil

teriler tertibedılerek, neşeli bir spor günü yaşatılacak,

diği tarihten itibaren en çok iki gün içinde bankaya

sene içinde sınıflar arası yapılan voleybol, basketbol,

yatırılmış veya gönderilmiş olacaktır. Köy enstitülerin

handbal, futbol müsabakalarının

de vazife görenlerle eğitmen ve köy enstitüsü mezunu

mükâfatlan törenle

öğretmenler fiih askerlikten başka bir yere gittikleri

dağıtılacaktır.
3. — «Okul Spor Bayramı Günü» programları,

takdirde de sandık aidatı düzgün olarak kesilecektir.

Üyenin
sandık
No.

Adı ve
soyadı

% 1
heasbiyle
kesilen

Maaşı veya
ücreti
Lira

Kr.

Lira

Gereğince hareket edilmesini dilerim.
Maarif Vekili
H a s-a n -A U

Y ücel

Not

Kr.

—

_-

sine göre okullarla ilgili işletmelerden elde ettikleri

edilecek ve sonucu Vekilliğe bildirilecektir.

A.

Köy okulunun veya enstitüsünün
bulunduğu valilik
...
. . . .
kaza
_
köy
^
.
Köy okulununun veya enstitüsünün
adı
___
.
Çizelgenin hangi aya ait olduğu
__________ ___

4 — Sandık âzası nizamnamenin üçüncü madde

maarif müdürlüklerince tasdik edildikten sonra tatbik

AÍ.

KÖY ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE İÇTİVL\Î
YARDIM SANDIĞI ÜYELERİNİN MAAŞ V E
YA ÜCRETLERİNDEN KESİLEREK BANKAYA
"i^ATIRILACAK
LERE AİT BORDRO

i _

sâfi ürünlerden 1943 yılından itibaren 4274 sayılı ka
nunun 66 ncı maddesinin izahnamesinde tesbit edildi

—
i

ği gibi 9 c4 tutarındaki aidatı sandık nizamnamesin
—

de tesbit edilen esaslara göre vereceklerdir.
5 — Sandığın Veznedarlığını Ziraat bankası ya
İLK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ

lO/VI/1943
ÖZET:

Sayı: 6 8017

1048

Köy Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım San
dığı Nizamnamesi 16 nisan 1943 tarihli Resmd gaze
tede neşredilmiştir.

Aynı nizamname

Vekilliğimiz

Tebliğler Dergisinin 3 mayıs 1943 tarih ve 222 sayılı
nüshasında da çıkmıştır. Nizamname, 35 inci maddesi
tatbikinde

aşağıdaki hususlara göre iş yapılacaktır:
1 — Hususi idareden maaş almakta

bulunan

gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler 4357 sayılı
kanuna göre kurulan «İlk Okul Öğretmenleri Sağlık
ve İçtimai \ ardım Sandığı» nın âzası bulundukların

Bankanın makbuz tarihi
Bankanın makbuz numarası
Mutemedin adresi

Sandık üyelerine yapılacak yardımlarda da bu esaslara
göre hareket edilecektir.
6 — Nizamnamenin 9 uncu maddesine

Mutemedin imzast

göre

merkez idare heyetinin teşkili için köy enstitüsü me
zunu köy öğretrnenlerinin veya köy eğitmenlerinin ça
lışmakta bulunduğu valiliklerde aşağıda yazıldığı şe
KÖY ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE İÇTİfvLAI
YARDIM SANDIĞI ÜHTELERİNE DAĞITILACAK
NUMARALAR

kilde seçimin yapılması ve seçim mazbatalarının Ve
killiğimize gönderilm.esi lâzımdır.
4274 sayılı kanuna göre kurulmuş olan (Vali
lik Köy Öğretmen ve Eğitmenleri Disiplin Kurulları)

Afyon

üyeleri Ankara Valiliği merkez teşkilâtında halen ça

Ağrı

lışmakta bulunan aşağıdaki namzetlerden bir ilk öğ

Amasya

1501— 2000

retim müfettişi, bir köy eğitmeni, bir köy öğretmeni

Ankara

2001— 3300

ve ayrıca bir de köy enstitüsü öğretmeni seçeceklerdir.

Antalya

3301— 4100

Aydın

4101— 4800

Balıkesir

4801— 6000

Bilecik

6001— 6500'

1 — İlk Öğretim Müfettişi: Salâhattin Çoruh, Şevket
Doğan, Ahmet Yalçın, Hüsnü Baykoca,

dan «Köy Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım San
dığı» na âza olamıyacaklardır.

j
1

,

yerlerde,

en yakın şubelere posta havalesiyle gönderilecektir.

gereğince 17 nisan 1943 tarihinden itibaren yürürlü
ğe girmiş bulunmaktadır. Nizamnamenin

.'

ruya bu bankanın şubelerinde açılan 4433/48 numara
lı cari hesaba yatırılacak şube bulunmıyan

Köy Öğretmenleri
Sağlık ve İçtimai
Yardım
Sandığı
Nizamnamesinin tat
biki h.

i

' pacaktır. Sandıkla ilgili bütün paralar doğrudan doğ

2 — Köy Eğitmeni: Kenan (Saray Köyü), Mustafa

1—

700

701— 1500

Bingöl

6501— 7000

2 — Valiliğinizde

çalışan sandık üyelerine ili

Kalecik (Arap 1ar Köyü), Kâzım Özkan (Haşan-

Bitlis

7001— 7500

şik cetvelde valiliğinize

ayrılan numaralardan birer

oğlan Köyü),

Bolu

7501— 8400

Burdur '

8401— 8800

numarar

3 — Bir Köy Öğretmeni; İbrahim Zeybek (Karaşar

1ar öğretmenlerin adlarım, çalıştıkları okulları göste

Köyü) Öğretmeni, (Ankara köylerinde başka köy

Bursa

8801— 9800

ren bir çizelge ile Ankarada- Devrim Okulunda sandık

enstitüsü mezunu öğretmen yoktur)

Çanakkale

9801— 10500

(sandık âzalığı numarası) verilecektir. Ve bu

müdürlüğüne verilmek üzere Vekilliğe gönderilecek
tir. Sandıkla yapılacak her türlü muamelelerde azanın

Çankırı
4 — Bir Köy Enstitüsü Öğretmeni; Hasanoğian Köy
Enstitüsü Öğretmenlerinden

adı ile birlikte üyelik numarası kullanılacaktır.

Tahsin

Çoruh

Türkbay,

Suat Tunçay, Zıya Kaplan.
^

1 haziran 1943 ten itibaren köy enstitüsün

de vazife gören öğretmen, usta öğretici ve memurlar

Namzet gösterilenlerin her birisinin kaçar rev'

la köy öğretmenlerinin maaş veya aylık ücretlerinin

aldığı seçim mazbatasında tesbit edilecek, ikinci dere

tamamından her ay ve köy enstitüsü mezunu köy öğret

cede rey alanlar yedek üye sayılacaktır.

menlerinin aylık ücretlerinden her üç ayda bir, aylıkla
rın peşin \eya işlenmiş alınması esasına uygun olarak

Gereğinin en kısa zamanda yapılmasını rica ederım.

yüzde bir kesilecektir. Bu paralar, mutemetlerce ör
neği bu nüshada basılı olan bordrolara

yazılarak san

H .

T.

,

10501— 11100
-

11101— 11800

Çorum

11801— 12700

Denizli

12701— 13300

Diyarbakır

13301— 14400

Edirne

14401— 14900

Elâzığ

14901— 15100

Erzincan

15101— 15800

Erzurum

15801— 17100

Eskişehir

U lO l— 1~600

Maarif Vekili a.

Gaziantep

t hsafi S u n g u

Giresun

-

17601— 18500
18501— 19000

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

H a z ira n 1943

S a y fa :

Gümüşane

19001— 19500

devam eden ve her sene sınıfını geçen yedek subay ve

aşağıda yazılı şartlarla memleket

Ha kârı

19501— 20000

askerî memurların bu tahsillerinin devamı müddetin-

müsabakaya konulmuştur

Hatay

46301— 46900

ce silâh altına alınmamaları Vekâletçe

20001— 20700

mıştır.

İçel

-

21101— 21400

İsparta
İzmir

21401— 22200

Kars

22201— 23100

Kastamonu

23101— 24600

Kayseri

24601— 25300

Kırklareli

25301— 25600

Kırşehir

25601— 26100

Kocaeli

26101— 27000

Konya

27001— 28100

Kütahya

28101— 29000

Malatya

29001— 30100

bakaya iştirak edecek mimarların soğuk, sıcak ve mu
tedil iklim bölgelerini göz önünde tutarak bir bina

okul idareleri tarafından bağlı bulundukları askerlik

için bu bölgelere göre üç tip proje teklif edecekler

şubelerine bildirilecek, şubelerinde kayıtlarına işlene

dir. Mimarların, memleket iklim bölgelerinin hususi

rek keyfiyet askerlik mıntaka komutanlıklarınca da Vekâ

yetlerinden başka kaza ve valihk merkezlerinde buluna

lete yazılacaktır.

bilen inşaat malzemesinin cinsini ve evsafını, iklim

_

•

3 — Bu kabil subay ve askerî memurlardan tah
sile devam etmiyenler, sınıf geçemiyenler ve her hangi
bir suretle yüksek okuldan ilişiği kesilenler derhal okul
idareleri tarafından şubelerine bildirilecek ve askerlik
şubeleri de bunların durumlarını
deceklerdir.

sıkı surette takibe-

‘

-

30101— 31100

Maraş

31101— 31600

4 — Başvekâlete, Maarif Vekâletine ve Genel

' 31601— 32000

kurmay Başkanlığına arz edilmiş askerlik mıntaka ko-

Muğla

32001— 32500

mutanlıklariyle askerlik dairesi reisliğine yazılmıştır.

Muş

32501— 33500

Niğde

33501— 34000

Ordu

34001— 34700

Rize

*
'

Seyhan

,

Sivas

38301— 39800

Tekirdağ

39801— 40300

Tokat

,

41101— 41800

T unceli

41801— 42300
■

Van

.

Yozgat
Zonguldak

-

44301— 45300
45301— 46300

l ? / V I / 1 9 4 i

ve lâvabo,

odunluk-kömürlük.

çamaşırlık, ve ki

ler (depo) bulunması,

2 9 / V / 1 9 4 3

Sayı ! 107359

d) Bu evlerin pencere ve kapılarının ıklım bölgelerine
göre büyüklük ve biçim bakımından bir tip ol
ması,

..

e) Soğuk iklim tipinde pencerelerin çift çerçeve ol
ması, tavanların mahallî şartlara ve malzemeye gö
re izole edilmesi,

(Zaz işleri: Şube X ) yazının bir örneği yukarıya çı

dar bahçe ayrılması şarttır.

maddeler mucibince bildirilmesi

Şıtak kaza adının
Çatak olarak değiş
tirildiği h.

Y ücel

-•

Bu evlerin her biri için 400 M^ den üç dekara ka

3 — Müsabakaya girecekler binaların sıcak, soğuk
gereken malûmatm
verilmesini

dilerim.

Maarif Vekili

c) Dört oda, bir salon, mutfak, yıkanma yeri, aptesa

killiğinden alman 29/V/1943 tarih ve 107359 sayılı

Maarif Vekili

M.

B.

H a s a n -Â li

Y ücel

ve mutedil iklim

bölgelerine göre üç, büyüklüklerine

göre de. üç tip olmak üzere:
a) 1/2CL0 mikyasında kat plânlarını ve projeye göre
anlatılması icabeden 1/200 mikyasında maktalarını,
b) 1/200 miky'asında cephe resimlerini,
c) Büyüklüklere göre ayrılan üç tip binadan birini.n

Van’a bağlı Şıtak Kazası adının Çatak olarak de
ğiştirildiği Dahiliye Vekâletinin l/VI/1943 tarihli ve
5zl 102/60-1/12502 sayılı yazısiyle bildirilmiştir,
ilgililere tebliğini rica ederim.

T. C.
M. M. V.
ZA T İŞLERİ DAİRESİ

a) iki oda, bir salon, mutfak, yıkanma yeri, aptesane

ne ve lâvabo, odunluk-kömürlük, çamaşırlık ve

kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine

ÖZET:

H a s a n -Â li

öğretmen evleri büyüklükleri bakımından üç tip ola
caktır :

kiler (depo) bulunması,

Bu durumda olanlar hakkında 2 nci ve 5 üncü

1049

Uç iklim bölgesine göre plânları yapılaca.k

Yüksek tahsile de
vam eden
yedek
subay ve askerî me
murların tahsilleri
nyı devamı müd-

karılmıştır.

N EŞRİYA T
MÜDÜRLÜĞÜ
Say ı: 82/5555

2

ÖZET:

detince silâh altına
almmıyacakları h.
Yüksek tahsile devam eden j'edek subay ve as
kerî memurların tahsillerinin devamı müddetince si
lâh altına alınmryacaklarına dair M illî Müdafaa Ve

43301— 44300
.

*

1050

42301— 43300

•

1 6 / V I / 1 9 4 3

Sayı: 80 22/2/1169

40301—4 1 1 0 0

Trabzon

nık durumlarını nazarı itibara alarak projelerini hazır
lamaları şarttır.
.

(depo) bulunması,
SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

37201— 37700
37701— 38300

binalann gösterdikleri

ve lâvabo, odunluk-kömürlük, çamaşırlık ve kiler

36201— 37200

Siirt

bölgelerine göre buralardaki

stil farklarını, inşaatta çalıştırılabilecek elemanın tek-

b) Üç oda, bir salon, mutfak, yıkanma yeri, aptesane

35201— 36200

Sinop

Urfa

M. M. V.
Lmza

\

34701— 35200

Samsun

1 — Projesi yaptırılacak evler, valilik ve kaza

künyeleri ve kayıt numaralan devam, ettikleri yüksek

Manisa
Mardin

mimarları arasında

merkezlerinde yapılacak binalardır. Onun için müsa

2 — Bu durumda olan yedek subayların açık

-.20701— 21100

İstanbul

kararlaştırıl

x89

belli bir iklim bölgesine göre makedini yapacak

ŞARTNAMELER

lar ve bütün tipler için inşaatın teknik izahnamesini
vereceklerdir.

Ç

ilk okul ö ğ retm en leri yapı sandı
ğınca y a p tırıla ca k evlerin plânlariy le avan p ro jelerin e a it m üsaba
k a şartn am esi

Maket ve projelerin alt sol köşesine beş rakam
lı bir rumuz, sağ köşeye de mikyas yazılacaktır. Hü
viyetler şeffaf olmıyan bir zarf içine konularak veri
lecektir.

.

4357 sayılı kanuna göre kurulan (İlk Okul Öğ

4 — Projeleri yapılacak bina plânlarında iklim

retmenleri Yapı Sandığı) tarafından yaptırılacak evle

şartlarına göre değişecek kısımlar resimlerde, teknik

rin avan projelerinin, plânlarının ve birincilik kaza

izahnamede sarih olarak gösterilmiş ve anlatılmış bu
lunacaktır.

Aiuvazzaflık hizmetini bitirerek terhis edil

nacak mimarın detay resimlerini hazırlaması işi, 15

dikleri tarihten itibaren bir sene içinde yüksek okul

haziran 1943 tarihinden itibaren 45 gün müddetle ve

5 — Plânlar; binanın temel kısımları taş, duvar

lardan birine kayıt olunarak (Esasen bir yüksek tah

31 temmuz 1943 tarihinde bitmek üzere, yukarda nu

ları tuğla veya taştan yapılacağına göre çizilmiş ola

sili yapmış olup da ikinci bir branşta tekrar yüksek tah
sile devam etmek istiyenler hariç) derslerine muntazaman

marası yazılan kanunun 12 nci maddesine, ana statü

caktır. Çatı şekilleri yerli kiremit kullanılacağına göre

nün de 12 nci maddesine tevfikan sandık idaresince

tesbit edilecektir. Dış kapıların yağmur altında kalma-

1

S a y fa :

190

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e r g is i

7 H a z ira n 1943

malan ve esas kapıdan doğrudan doğruya gerilmemesi

birer liste hazırlıyacaklar bu listeleri ilgili detay re

temin edilecektir. Bu bakımdan mimarlar münasip gö

simleri ve inşaatın mufassal izahnamesiyle birlikte ve

İlk Okulunda sandık müdürlüğünden/

recekleri yerlere rüzgârlık taraş veya sundurma ilâve

receklerdir.

Ankara Maarif Müdürlüklerinden, Maarif Vekilliği

etmekte serbest

bırakılmışlardır. Binaların soba ile

Bütün plânlar ve detay resimleri çini mürekke

ısıtılacağı göz önünde tutulacaktır.

biyle saman kâğıdına çizilmiş bulunacak, yazılar, oku

naklı ve güzel olacaktır. Mimarlar ayrıca her proje ve
— Binaların umumi ölçülerinin ve yüksek
resimden birer kopya vereceklerdir.
liklerinin tâyininde, çatı konstrüksüyonunda, pencere
6

ve kapıların genişlikleriyle yüksekliklerinde, tavanla
rın izalâsyonunda mahallî

imkânlar

ve

10 '— Müsabaka şartnameleri

detay resimleri malzeme

İlk Öğretim Umum Müdürlüğünden alınacaktır. Bu
şartname

Maarif

bastırılarak tatbik edilmek üzere ilgililere gönderile
ceğinden bunların hepsinin tab’a elverişli evsafta ol

şartiyle anlatılmış bulunacaktır.

maları şarttır.

7 — Müsabakaya girenlerin projeleri, şartname

Tamamen teslim edilen proje ve resimlerin tet

ye uygunluk, plân tekniği ve kullanış, idari ve ikti

kik ve tesellümünden sonra üç iklim bölgesine ve bü

sadi bakımlardan maksada elverişlik, mahallî malzeme

yüklük tipine göre hazırlanan plânlarda birincilik ka

ve stile uygunluk bakımlarından tetkik edilecektir.

zanan proje sahibine 4.000, ikincilik kazanana 2.000

neşredilecektir.

yen i

heyetince seçilecek

Bizans Imparatorlüğu Tarihi

Ankara’da

alınacaktır.

Patolojik Anatomi

Müsabakaya girenler proje ve tekliflerinden do

edildikten sonra 45 gün

ile

edemiyeceklerdir. Derece kazananların

ilân

edilen yerlerde binaların

zarfında bu mimarlar proje-

eserleri tatbik

mikyasında doğrama resimlerini ve maktaların koypa-

üstüne mimarlarının adları

9

ermiş bulunacaktır, iştirak edecekler, proje ve teklifle

; rini ve tafsilâtını, cephe resimlerinin kopyalarında da

rini bu tarihe kadar Ankara’da Devrim İlk Okulunda

Derece kazanmış

Devlet Konservatuvarı
Bayramı

— Müsabaka 31 temmuz 1943 tarihinde sona

■' lan üzerinde duvarların, kapı ve pencerelerin renkle
göstereceklerdir.

Jeoloji

Hicri Tarihleri Milâdi Tarihe Çevirme
Kılavuzu

yazılacaktır.

[ ierinin 1/50 mikyasında inşaat ve tafsilât, l/lO -^l/l

cephe renklerini

Stratigrafik

II

layı bunlar tatbik edilsin veya edilmesin bir hak iddia

Birinci, ikinci

Ulus gazetesi

I

Analitik Geometri

ve âzası arasında müsabakaya girmiyen mimarların da
j bulunacağı bir jüri tarafından tetkik edilmek suretiy-

VEKİLLİK YAYINLARI

A n a ilim k ita p la rı te rc ü m e
se risin d e n

lira ödemek suretiyle projeleri sandık idaresince satın

ve

Tebliğler Dergisinde de

mufassal izahnamesi sandık idaresince broşür halinde

te ve icabeden kısımlar için detay resimleri de çizilmek

seçildikten

Vekilliği

listeleri ve inşaatın teknik

killer teklif edilecek bu hususlar teferruatiyle birlik

' le birinci, ikinci tâyin edilecektir.

İstanbul ve

Derece kazanan mimarların verecekleri plânlar,

hususiyetler

gözetilecek en kolay ve ucuz tatbik edilebilecek şe

8 — Projeler, sandık idare

Ankara Devrim

Sağlık Düşmanı Böceklerle Savaş
Yaşıyan Ölü (Tolstoy)

sandık müdürlüğüne vermiş olacaklardır.

olan mimarların adları gazete ile ilân edildiği tarihten

Tercüme dergisi (sayı 18)

Bu tarihe kadar tekliflerini vermiyenlerin eserleri

itibaren geçecek iki ay zarfında bu resimleri sandık

Temsil

her hangi bir sebeple olursa olsun müsabakaya kabul

Tarih Vesikaları dergisi (sayı 10)

Derece kazanan projelerin sahipleri inşaat için

edilmiyecektir. Sekizinci maddede tâyin edilen müddet
zarfında detay resimlerini yetiştirerek teslim edemiyen

ilk Öğretim dergisi (sayı 129-130)

gerekli taş, tuğla, kereste, kiremit ve cam gibi esaslı

mimarlar da kazannuş oldukları dereceyi kaybedecekler

inşaat malzemesinin cinslerini,

ve paralarını alamıyacaklardır.

müdürlüğüne tamamen teslim etmeleri şarttır.

miktarlarını gösteren

BU DERG İDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAM İM LERLE DİĞ ER YA ZILA R TA RA FIM IZD A N OKUNM UŞTUR.
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ANKARA

MAARİF MATBAASŞ

HAAEİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. c .
MAARİF VEKİLLİĞİ

3ES£LERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILM AIJ
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖ N D ERİLM BIİD Îl

TEBLİĞLER DERGİSİ
Madde 4. — Fakültenin ilerlemiş talebesinden
harçlıklı olmak istiyenlerden aranan şartlar şunlardır:

KARARLAR

A) 3 üncü maddede yazılı vasıflan haiz bulunmak,

T a lim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 195
Karar tarihi: 21/VI/1943

SA YI: 228

14 HAZİRAN 1943

CÎLT: 5

Ö ZET:

Harçlıklı talebe ta
limatnamesi h.

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi harçlıklı talebe talimatnamesinin bağlı şekilde kabulü heye
timizce uygun görülerek keyfiyetin Vekillik Yüksek
Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Muvafıktır
2 1 / V I / 1 9 İ 3

Iviaarif Vekili
H a s a n -Â li

Y ücel

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Harçlıklı Talebe Talimatnamesi
Madde 1. — Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi her ders yılı başında tahsisatının müsaadesi nis
petinde harçlıklı talebe alır. Harçlık ayda en az kırk
liradır. Bu had üzerinden verilecek harçlığın kesin
miktarı her malî yıl Maarif Vekilliğince tâyin edilir.

Madde 12. — Fakülte idaresi, harçlıklı talebele
rin oturdukları yeri teftişe ve fakülte dışındaki hare
ketlerini kontrola yetkilidir.

B) Talebesi bulunduğu bölümün bütün profesör ve
doçentleri tarafından bir arada ve ekseriyetle veri
lecek kararla harçlıklı talebe arasına alınması tek
lif edilmiş olmak,
-

Madde 13. — Harçlıklı talebe, esas bölüm dersi
ni değiştiremez; tamamlayıcı derslerini de ancak De
kanlığın teklifi ve Vekilliğin müsaadesiyle değiştirebi
lir: tamamlayıcı derslerde yapılacak değişiklik talebenin
normal öğrenim müddetini uzatmamalıdır.

C) Fakültede geçirmeye mecbur bulunduğu imtihan
ları tam zamanında ve en az iyi derece ile vermiş
bulunmak,

Madde 14.
kesilir:

D ) Bir bölüme ayrılan harçlıklı talebe sayısından faz
la namzet bulunduğu takdirde açılacak müsabaka
imtihanında muvaffak olmak,
Madde 5. — Fakültenin en az iki sömestrlik ta
lebesinden harçlıklı olmak istiyenlerin haziran ayı için
de bir dilekçe ile Dekanlığa müracaat etmeleri lâzım
dır.
Madde 6. — Harçlıklı talebe müsabaka imtihan
ları, her ders yılı birinciteşrin ayının son haftasında
yapılır.
-Madde 7. — Her malî yıl içinde mevcut talebe
den harçlıklı olarak alınacakların sayısı, o malî yıl için
de fakülteye kayıt suretiyle alınan harçlıklı talebe sa
sının yansından fazla olamaz.

Aşağıdaki hallerde harçlık derhal

A) Fakülte disiplinine uymıyan hareketinden dolayı
iki defa tekdir veya bir defa tekdirden ağır bir ce
za almak,
B) Talebelikle telifi mümkün olmıyan bir tarzda yaşa
mak,
C) Devamsızlık etmek,
D) İlk üç sömestr zarfında talebenin kaydolduğu bö
lüm profesörleri tarafından bu bölüm öğretimini
muvaffakiyetle takibedemiyeceğine dair rapor veril
miş bulunmak.
E) Nişanlanmak veya evlenmek,
F) Ücretli her hangi bir iş kabul etmek,
G) Başka bir fakülteye talebe olmak,

■

H) Tamamlayıcı derslerini imtihan talimatnamesinin
verdiği mühlet içersinde bitirmemek,

Madde 2. — Her yıl alınacak harçlıklı talebenin
hangi zümrelere ayrılacağı, kız ve erkek ayrı ayrı ol
mak üzere Maarif Vekilliğince tâyin edilerek ağustosun
ilk on beş günü içinde Fakülte Dekanlığına bildirilir.
Dekanlık bu talimamamenin 4 üncü maddesine göre
fakültenin mevcut talebesinden harçlıklı olarak alınması
uygun görülenlerin listesini Vekiliğe gönderir. Bunlar
hakkında tasvip karan alındıktan sonra artan yer için
açılacak müsabaka imtihanını en geç eylül sonuna ka
dar gazetelerle ilân eder. Harçlıklı talebe olmak üzere
fakülteye yeniden girmek istiyenlerin ilkteşrinin on be
şine kadar bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları ge
rektir.

Madde 8. — Fakülteye harçlıklı talebe olarak
girmek istiyenler, girecekleri bölümle ilgili derslerden
bir müsabaka imtihanı geçirirler. Bu imtihanlar yazılı
ve sözlü olarak yapıhr. Yazılı imtihanlarda kazanamıyanlar sözlü imtihana giremezler.

Madde 3. — Fakülteye ilk kaydedilecek talebe
den harçlıklı olmak istiyenlerin haiz omaları gereken
şartlar şunlardır;

Madde 10. — Harçlıklı talebe mezun olduktan
sonra harçlıklı olarak fakülteye devam ettiği müddetin
bir buçuk katı müddetle Maarif Vekilliğinin, ihusasiyle
ilgili olmak üzere, göstereceği her hangi bdr vazifeyi
kabul edeceğine ve ayrıca kanunlar ve nizamlarla Devlet
himayesine mazhar olmuş talebenin bütün mükellefi
yetlerini yerine getireceğine, harçlıklı talebelik müdde
ti içinde nişanlannuyacağına ve evlenmiyeceğine dair
145 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan formüle uygun
bir taahhütname verir ve bu taahhütler için iki şahsi ke
fil gösterir. Taahhütname ile kefaletname notere tasdik
ettirilir.

Madde 17. — İmtihanlarda muvaffak olamadık
ları için harçlığı kesilen talebe muvaffak olamadığı im
tihanı en az iyi derece ile bitirdiği takdide, açılacak
ilk boş yere yeniden ve ilgili zümre profesör ve doçent
lerinin muvafakatiyle bir defaya mahsus olmak üzere
tekrar girebilir.

Madde 11. -— Harçlıklı imtihanında muvaffaK
olan talebe rapor, taahhütname ve kefaletnamesini tamamlryarak fakülte idaresine vermedikçe harçlıklı tale
be savılmaz.

Madde 18. — Bu talimatnamenin yürürlüğe gir
mesinden önce kendilerine harçlık verilmesine karar
verilmiş olanlar da bu talimatname hükümlerine tâbidir.
1er.

A) Türk vatandaşı olmak,
B ) Kendisinin veya ailesinin yüksek öğrenimi sağiryacak
kadar geliri bulunmamak ve kendisi hiçbir yerde
ücretle çalışmamak,
C) Yirmi beş yaşını bitirmemiş bulunmak,
D ) Evli olmamak,
E ) Türkiyenin her hangi bir yerinde öğretmenlikte ve
ya diğer maarif hizmetlerinde çalışmaya engel ola
bilecek sakatlık ve hastalıklardan salim olduğunu
tam teşkilâtlı sıhhat heyetinden alacağı raporla tev
sik etmek.

Madde 9. — Müsabaka imtihanlarının sonunda
harçlıklı talebe olmaya hak kazananların adlan fakül
tede ilân edilir; bunlar, harçlıklı talebe olmayı kabul
ettiklerini üç gün içinde yazı ile fakülte müdürlüğüne
bildirmek zorundadırlar. Bu suretle harçlıklı talebe
olmayı kabul ettiklerini bildirmiyenlerin yerine, geri
ye kalan muvaffakiyetli namzetlerden derece sırasına
göre lüzumu kadar talebe alınır.
•

i)

Esas ve tamamlayıcı derslerin ve dil kurlarının
imtihanlarını vaktinde kazanamıyarak imtihan ta
limatnamesi hükümlerine göre sömestr kaybetmek.

Bu hallerden her hangi birinin vukuunda harçlı
ğın kesileceği on beş gün önce ve yazı ile ilgili talebe
ye bildirilir
^ ¿4
Madde 15. — Harçlığı kesilen talebenin mecburi
hizmet mükellefiyeti, talebe öğrenimine aynı fakülte
de devam etmek şartiyle harçlığın kesilişinden itibaren
geriye kalan normal öğrenim müddetinden bir ders yı
lı sonrasına kadar tecil olunur. Talebe öğrenimden
ayrılacak olur veya harçlığın kesilmesinden sonra de
vamsızlık eder ve imtihanlara girmede sebepsiz olarak
gecikirse tazminat için derhal takibata girişilir,
çıkarılma, tazminatı gerektirir.
Madde 16. — Disiplin bakımından fakülteden

TAMİMLER:
ORTA ÖCRRTLVÎ

umum
m üdürlüğü

Sayı: 18459
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1 9 / V I / 1 9 4 3

ÖZET:
Öğretmen

okulla-

rina alınacak para
sız yatılı talebe h.

1 — 183 sayılı Tebliğler Dergisinde 870 sıra
numarasiyle neşredilen tamimle tesbit edilen esaslar dâ
hilinde öğretmen okullarına bu yıl da parasız yatılı
talebe alınacaktır.
2 — Öğretmenler Kurulu 1 temmuzda toplanarak
müracaat eden talebelerin durumlarım tetkik edecek
ve öğretmen okulları meslekî kısım gündüzlü talebe
lerinden beşer, liselerin ikinci devre birinci ve ikinci sınıflariyle lise ve öğretmen okullarının orta kısımları
ve ona okulların son sınıflarındaki kız ve erkek ta
lebe sayılarının % 2 si nispetinde namzet seçerek fiş
lerini imzalıyacaklardır.
3 — Seçilen namzetlerin dosyalan en geç 1 ağus
tos 1943 tarihine kadar Orta Öğretim Umum Mü
dürlüğü adına postaya verilmiş olacaktır.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim..
Maarif Vekili
H a s a n -Â li

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Sayı : 588

14 Haziran 1943

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

a a y la ; 1 9 2

Y ücel

1 8 / V I / 1 9 4 3

ÖZET:

Parasız yatılı tale
beden alınacak taahhümame h.
173 sayılı Tebliğler Dergisinde neşrolunan 839
sayılı ve 16/V/1943 tarihli tamime ektir:
~
1 — Lise ve orta okullara parasız yanlı olarak
kabul edilen talebeden alınacak 1 numaralı taahhüt
namenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir:
«Devlet müesseselerinde parasız yatılı talebe ola
rak okuduğum müddet için okul idaresince tahakkuk
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ettirilecek en çok 3000 (Galatasaray Lisesine girecek
ler için en çok 3500) lirayı, nizami faiziyle birlikte
ayrıca hiçbir hükme hacet kalmaksızın Hazine em
rine defaten ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt ey
lerim.»
Kefalemamelere de aynı miktar konulacaktır.
2 — Nizami faiz, tazminau ödemeyi mucip bir
hal \ukuunda hesaplanacaktır. Bu hususta taahhütna
me ve kefaletnameye ayrıca bir miktar ilâvesine lü
zum yoktur.
18 yaşını bitirmemiş talebeden alınacak taahhüt
namelere talebenin kanuni mümessilleri olan veli veya
vasilerinden alınacak tahrirî muv;afakamaraelerin ilişti
rilmesi hakkında 145 sayılı Tebliğler Dergisinde çıkan
talimat hükümlerinin tatbikine itina gösterilmesini tek
rar rica ederim.
Maarif Vekili
H . A.

H a s a n -Â li

T. C
MALİYE VEKÂLETİ
Devlet Kırtasiye ve Matbua
İdaresi

Y ücel

1 / V L 1 9 4 3

Sayı; 2033/11/4138

.

Maarif Vekâletine

2. — Devlet kırtasiye depolarından nakten yapı
lacak mübayaalarda:
a) Mülhak bütçeli idareler tahsisatından
b) Hususi kanunlarla ve Millî Korunma Kanununa
müsteniden verilen tahsisat ve kredilerden;
c) Mütedavil sermayeli devlet müesseseler! nakitlennden;
d) İcra Vekilleri Heyeti kararlanyle devlet kırtasiye de
polarından malzeme almaya mezuniyet verilen hu
susi bütçeli idareler, belediyeler, millî bankalar,
kurumlar ve diğer teşekküllerin nakit mevcutların
dan tefrik edecekleri meblâğları malî yılın ilk iki
a>n içinde idare namına Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası nezdindeki 22 numaralı hesaba toplu
olarak yatırılacaklardır.
3. — Gerek umumi bütçenin kırtasiye, matbu
evrak ve defterler ve mefruşat gibi tertiplerine mezsu
tahsisat ve gerek birinci ve ikinci maddelerde yazılı tah
sisat ve sermayelerden tefrik edilerek meblâğlar muka
bilinde devlet kırtasiye
depolarından satın alınacak
malzemenin birer cetveli kırtasiye satış listesinde yazı
lı stok numaralan fiyat ve cinslerine göre tanzim edi
lerek Devlet Kırtasiye ve Matbua idaresine gönderile
cektir.
Gereğinin ifası hususunda icabedenlere keyfiyetin
emir ve teminini saygılarımla rica ederim.
Maliye Vekili n.
İmza

Devlet Kırtasiye ve Matbua İdaresinden satın alı
nacak malzeme hakkında 21/IX/1942 tarihli 2/18753
sayılı kararname mucibince tatbik edilmesi lâzım ge
N EŞRİYAT
I 8 / V I / 1 9 4 3
len hususların teyit ve tavzihine lüzum görülmüştür.
MÜDÜRLÜĞÜ
1. — Umumi bütçenin kırtasiye, matbu evrak ve
ÖZET:
Sayı : 82/5832
defterler ve mefruşat gibi tertiplerine mevzu tahsisat
Devlet Kırtasiye ve
mukabilinde Devlet kırtasiye depolarından yapılacak
Matbua
İdaresinden
mübayaalar hakkında öteden beri cari usul dairesinde
satın
alınacak
mal
tahsisatın avans ilmühaberine raptı suretiyle muamele
zeme h.
ifasına devam olunacağı gibi mezkûr tertipler haricinde
Devlet Kırtasiye ve Matbua İdaresinden satın alı
matbua ve kırtasiye malzernesi mübayaasına da cevaz
nacak malzeme hakkında Maliye Vekâletinden alınan
veren müşterek fasıllardaki tahsisattan ayrılacak miktar1/V1/T943 tarih ve 2033/11/4138 sayılı tamimin bir
larm malî yılın ilk iki ayı zarfında avans ilmühaberine
örneği yukanya çıkarılmıştır. ■
raptı ve merkez muhasebeciliği nezdindeki kırtasiye kre
Gereğine göre muamele yapılmasını rica ederim.
di hesabına geçirilrrîesi suretiyle idarenin Türkiye
Maarif Vekıu
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 22 numaralı ı
A
.
Ö
.
H
a
s
a n -Â li Y ü c e l
hesabına intikâl ettirilecektir.
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BU DERG İD EKİ KANUNLAR, KARAJRLAR VE T A M ÎV aE R L E D İĞ ER YAZILAR T.ARÂELMIZDAN O KU N ^flJŞTU R.
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HAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI.

LİR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES.

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

BESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RESIDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
C İLT : 5

21 HAZİRAN 1943

SA YI; 229

KANUNLAR
Harcırah kararnamesi ve mûzeyyelâtının tadili hakkındaki 1846 sayılı kanuna
bağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun
Kanun No. 4440

Kabul tarihi: 18/6/1943
Neşri tarihi: 23/6/1943

Madde 1 — 19 temmuz 19^1 tarih ve 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel yerine, bu kanuna
konulmuştur.
Madde 2 — 15/Xl/193“
yapılmıştır.

tariH ve 3135 sayılı

bağlı cetvel

kanun mucibince verilecek harcırahlara yÜ2de elli zam

Madde 3 — Bu kanunun hükümleri fevkalâde hallerin devamı müdderince muteberdir.
Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 5 — Bu kanunun hükmünü

icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
21/VI/1943

Cetvel
Muayyen tarifesi olmıyan nakil vasıtaiariyle seyahatte kilometre veya
deniz m ili başına kabul edilen yol
masrafı miktarı kuruş

Muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahette

Makam ve memuriyet unvanı

1) Büyûik Miller Meclisi Reisi,
Başvekil, Vekiller, Büyük Erkânı
Harbiye Reisi

Yataklı vagon masrafı dâhil ol
duğu halde yemeksiz birinci mev
ki bileti

İhtiyar olunan hakiki yol masra
fı
•

2) 45 liradan yukarı asli maaşlı
memurlar

Yemeksiz birinci mevki bileti

45

3) 25 liradan yukarı asli maaşlı
bilumum müfettişler ve müfet
tiş muavinleri

Yemeksiz birinci mevki bileti

Hakiki yol masrafı

4) 45 liradan aşağı asli maaşlı
memurlar

Yemeksiz ikinci mevki bileti

45

5) Kolcu, mübaşir ve bu derece
deki memurlar

Üçüncü mevki bileri

22,5

KARARLAR

kabulü uygun görülerek Vekillik Yüksek Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.
Muvafıktır

Talim ve Terbiye Heyeti Kararı

I 6 / V I / 1 9 4 Î

M aarif Vekili
H a ş a n -Â li

Karar sayısı : 189
Karar tarihi : İ6/V Ü 1943

•

Y ücel

Ö ZET:

İstanbul Üniversi
tesi Tıp Fakültesi
Diş Tababeti Oku
lu Öğretim ve İm
tihanlar Talimatnamc-si h.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 18/1/1943
tarih ve 4201-1/6166 sayılı. Yüksek Öğretim Umum
Müdürlüğünün 7/JV/1943 tarih ve 378 sayılı yazılarıyle teklif edilen Tıp Fakültesi Diş Tababeti Okulu
Öğretim ve İmtihan Talimatnamesinin bağh şekilde

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DIŞ
TABABETİ OKULU ÖĞRETİM VE İMTİHAN
TALİMATNAMESİ
A. — TALEBENİN YAZILMASI:
1. — Diş Tababeti Okuluna, Üniversiteye yazıl
ma şartlarını haiz olanlar alınır,
2. — Yazılma işi Diş Tababeti Okulunda yapı
lır.
B. — ÖĞRETİM :
1.
— Diş Tababeti Okulunda öğretim süresi
kiz sömestrdir.

2. — Talebe taiimamamaye bağlı plânda göste
rilen derslere devama mecburdur.
3. — Sömestr başlangıcından itibaren 15 gün
içinde pratik derslerde kullanılacak alet ve malzemeyi
almış olduklarını, dersin profesörü tarafından verilen
bir belge ile ispat etmiyen talebe derse alınmaz.
4. — Hastalar üzerinde yapılan pratik çalışma
kurslarına, tedavi için lüzumlu teorik bilgiyi almış ol
duklarını vize ile ispat eden talebe girebilir.
5. — Bir veya iki sömestr süren devamı mecburi
her derse, klinik ve kursa başarı ile iştirak edildiğine
dair sömestr sonunda bir devam kâğıdı verilir.
.
6. — Talebenin bir derse, başarı ile devam et
miş sayılabilmesi için :
a) Kurslarda yapılması gerekli bütün pratik işlen, gös
terildikleri sömestr içinde, usulüne göre imza karşı
lığında teslim etmesi,
b) Teorik derslerde ve klinik yoklamalarının 2/3 sinde
bulunmuş olduğunu ispat eylemesi,
’ c) Vizeli derslerin bütün vizelerini vermesi lâzımdır.
C. — İM TİH AN LAR:
1. — Ders yılları sonunda şu imtihanlar yapılır;
Birinci ders yılı sonunda:
Fizik, Kimya, Anatomi
ikinci ders yılı sonunda:
Protez, Histoloji ve Ambnyoloji, Fiziyolojı
Üçüncü ders yılı sonunda;
Diş hastalıklan, Dış Farmokoiojisi ve İç Hastalıkları,
Patalojik Anatomi, Hijiyen, Mikrobiyoloji
Dördüncü ders yth sonunda:
Çene Ağız Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları Tedavisi, Protez, Ortodoni
2. — İmtihanlar Dış Tababeti Okulu Direktörünün
teklifi üzerine Tıp Fakültesi Dekanı tarafından seçilen
bir komisyon önünde yapılır. Komisyonun en aşağı üç
âzası olur ve bunlar o dersin öğretmenleriyle Diş Ta
babeti Okulu profesör ve doçentlerinden seçilir. Komis
yon başkanı o dersi veren profesördür.
Komisycın âzalarından biri imtihanda bultmmıyacak olursa Tıp Fakültesi Dekanı veya Diş Tababeti Oku
lu Müdürü onım yerine bir vekil tâyin eder.
3. — Bir talebenin imtihana girebilmesi için,
her sömestrde gösterilen teorik derslerle klinik ve pra
tik derslere başarı ile iştirak ve devam ettiğini, devam
kâğıdı ile ispat etmesi şarttır.
4. — İmtihana ahnmıyan talebe, ders yılını tek
rar etmeye mecburdur.
5. — İmtihanlar sözlü, yazılı veya karışık yapı
lır.

6 . — İmtihanlarda verilecek notlar; Pekiyi. lyı.
Ona veya Geçmez’dir.
Talebe imtihanlara gününde girmeye mecburdur.
Gününü her hangi sebeple ve engelle olursa olsun ge
çirenler o dersin o devredeki imtihanına giremez ve
(Geçmez) notu almış sayılır.
7. — Bir veya birden fazla dersin imtihanında
se
Geçmez
notu alan talebe bu derslerin imtihanını bü
tünleme devresinde tekrar eder.
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Çene, Ağız hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hasta
lıkları, Diş Hastalıkları Tedavisi, Protez, Ortodonsi ve
Anatomi derslerinin birinden veyahut diğer derslerin
birden fazlasından bütünleme imtihanlarında Geçmez
notu alan talebe sınıfta kalır ve bütün derslere deva
ma ve imtihanlarını vermeye mecbur tutulur.
Yukarda adlan yazılı olanların dışında kalan
darslerin yalnız birinden bütünleme imtihanında Geç
mez notu alan talebe ancak, şarta bağlı olarak, bir
yukarı sınıfa kabul edilir ve kış sömestri tatilinde
geçemediği dersin ikinci bir bütünleme imtihanını ver
meye mecbur tutulur. Bu ikinci bütünleme imtihanım
verebilen talebenin kış sömestrinde devamı sayılır. Veremiyrnler eski sınıflarına dönerler ve bu sınıfın tale
besi olarak bütün imtihanları tekrarlarlar. Bunlar sınıf
geçmiş olsalar da yukarı sömestre ait önceki devamlan sayılmaz.
Aynı sınıfa iki yıl devam ettikten sonra yaz ve
güz devreleri imtihanında bir dersten bile (Geçmez;
notu alan talebenin kaydı silinir. Ancak bir dersteı.,
geçmez notu alan talebe öbür derslerden aldıkları nut
rann ortalamasına göre (İyi) dereceyi tutturmuşsa oır
yıl daha aynı sınıfı tekrar edebilir. Bunun üzerine yaz
ve güz devreleri imtihamnda tek bir dersten yine geç
mez notu alan talebenin kaydı kesin olarak sılımr.

rek son sınıf imtihanında Diş Hastalıklarından da im
tihan vermeye mecbur tutulurlar.

T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı
Karar tarihi

İstanbuldaki Erkek
Terzililr Okuluna
bundan böyle Er
kek Orta Terzilik
Okulu adı verilme
si h.
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Maarif Vekili
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TAMİMLER:
28/ VI/ 1943

N E Ş R İY A T
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

1. — Başka bir öğrenimden diş tababetine geç
me yalnız Üniversiteye yazılma müddeti içinde yapı-

Ö ZET:

Sayı: 82/6178.

_

Diş tababeti talebesinden gayrı F. K. B. imuhanlarını başarmış talebe, tabipler, baytarlar ve eczacı
lar, Tıp Fakültesi Dekanı tarafından seçilen bir imti
han komisyonu önünde, birinci ders yılı içinde göste
rilen protez dersini bildiklerini ispat ettikleri takdirde
Diş Tababeti Okulunun ikinci .sınıfına alınabilirler.
Bunlar bu ders yılı sonunda, eski öğrenimleri esnasın
da, imtihan \ermedikleri derslerden imtihan edilirler.
2. — Tabipler, bundan sonra ikinci sınıftan dör
düncü sınıfa alınırlar, fakat aynı zamanda Diş Hasta
lıkları ve Diş Tababeti Röntgeni derslerine devam ede-

ÖZET;

190
16/VI/1943

1940— 1941 ders yılmdan itibaren ikinci derece
de orta ihtisas okulu haline getirilmiş bulunması iti
bariyle İstanbul'daki Erkek Terzilik Okuluna bundan
böyle <Erkek Otta Terzilik Okulu» adının verilmesi
hususunun Yüksek Vekillik Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.
Muvafıktır

D. — BAŞKA BİR ÖĞRENİMDEN DİŞ TABA
BETİNE GEÇME:

û r.

21 H aziran 19-^3

Tifüs hastalığı h.

1054

BÜTÜN OKULLARA VE MAARİF
MÜESSESELERİNE
Cihan Harbi başladıktan sonra memleketimizde
tektük lekeli humma (tifüs) hastalığı baş göstermişti.
Bu hastalık som günlerde memleketin muhtelif yerlerine
yayılmış ve oldukça önemli salgınlar yapmaya başlanuştır. Halen okullarırmza henüz girmemiş olan bu
hastalığın bundan sonra da girmemesine çalışacağız.

Bu hastalık baş ve vücut bitiyle geçer. Bunun için her
şeyden önce bir bit mücadelesi yapılacakar.
Bu hususta alınacak tedbirler şunlardır;
»
1 — Her sabah çocuklar muhakkak surette ba^ v<
vücut muayenesine tâbi tutulacaklardır.
2 — Muayene ilk okullarda sınıf öğretmenleri te
ona okullarla liselerde muavinler ve okul temizlik
kurullan başkanları ve üyeleri tarafmdan yapılacaknr.
3 — Bitli çocukların saçları muhakkak üç nu
maralı makine ile kestirilecektir.
Temizlettirilmelerı
için önce bunların ailelerine durum bildirilecek, sonra
da mahallin en büyük sıhhat âmirine bitli çocukların
adları ve ev adresleri verilerek evlerinde icabeden fennî
temizliğin yaptırılmasına delâlet edilecektir.
.
4 — Bitli çocuklar kati surette okula kabul edılmiyeceklerdir.
5 — Yatılı talebelerin her gün vücut muayene
lerinden başka, haftada iki gün de müdür muavinlen
ve nöbetçi öğretmenler tarafından yataklan muayene
edilecektir. Bu muayenelerde yataklarda bit bulunduğu
takdirde bunlar bütün teferruatiyle birlikte derhal etüve
gönderilecek ve kary’olalar sıcak sodalı su ile iyice te
mizlenecektir.
6 — Vücutlarında ve başlarında bit bulunan ta
lebe derhal hamamda yıkattırılacak ve çamaşırları kay
nar sodah su ile yıkanacak ve bunlar muhakkak suret
te kızgın ütü ile de ütülenecektir.
7 — Vücut, çamaşır ve yatak temizliklerine son
derece itina edilecektir.
8 — Lekeli humma (tifüs) hastalığıma tehlikele
ri ve bundan korunma çareleri hakkında çocuklara ica
beden konferanslar verilecektir.
9 — Hastalığın memlekete yayılmasına ve tehli
keli bir hal almasına engel olacak tedbirleri almakla
mükellef bulunan mahallî sıhhat âmirleriyle bu husıtslarda iş birliği yapılacak ve elden gelen yardım erirgenmiyecektir.
,
Gereğince hareket edilmesini ilgili okul idare
lerinden ve maarif müesseselerinden önemle rica ecierım.
Maarif Vekili
A.

H a sa n -Â li
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BU DERG İDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAM İM LERLE D İĞ ER YA ZILA R TA RA FIM IZD A N OKUNM UŞTUR.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞCtNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

h er

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. C
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR
ABONE TUTARI MALSANDEKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF 'V EKİLLİĞ İ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİdLER. DERGİSİ
28 HAZİRAN 1943

CH.T: 5

ve öğrenimlerini bitirdikten sonra bu vekâlet veya müesseselerİn gösterecekleri yerlerde çalışmaya mecbur tu
tulur.

TAMİMLER :
ERKEK TEK N İK Ö Ğ R E T İ M
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MÜDÜRLÜĞÜ
Ö ZET:

Sayı : 10105

1055

Erkek sanat ensti
tüleri ve yapı usta
ökullan müsabaka
imtihanları h.

1 — Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okulla
rına alınacak yatılı talebenin seçilmesi için her yıl yapı
lacak müsabaka imtihanları hakkındaki talimat ilişik
olarak gönderilmiştir. Bu hususta bundan evvel gön
derilmiş olan talimat hükümsüzdür. -

3 — Her yıl, bu okullara ve bunlardan hangile
rinin ikinci devrelerine hangi müesseseler hesabma ve ne
gibi şartlarla talebe alınacağı maarif müdürlüklerine bildi
rilir. Namzetler, hangi müessese hesabına okumak isti
yorlarsa, imtihanı kazandıkları takdirde 0 müessesenin
kadrosuna alınırlar. Ancak, bir müessesenin kadrosun,
daki yer sayısından fazla istekli bulunduğu takdirde,
fazla gelenler kadrolarında açık yer kalan diğer mües
seseler hesabına alınırlar.
4 — Birinci sınıflara alınacak talebeyi seçmek
üzere yapılan müsabaka imtihanına girebilmek için aşa
ğıdaki şartlan taşımak lâzımdır:
a) Türk olmak.

2 — Talimatın 3 üncü maddesi gereğince, bu yıl
her iki cins okula ve bunlardan hangilerinin ikinci dev
relerine hangi vekâlet veya müesseseler hesabına ya
nlı talebe alınacağı ilişik cetvelde gösterilmiştir. Her
vekâlet veya müessesenin talebeden istediği özel şart
larla taahhütname örnekleri de ilişiktir.

d) Bedence ve ruhça hasta, illetli, sakat ve kusurlu
olmamak, sağlığı sanat öğrenimine elverişli bulun
mak.

5 — Talimatın 12, 28 ve 35 inci maddeleri gere
ğince idarenize gönderilen rapor, imtihan kâğıtları ve
cetvel miktarları ilişik listede gösterilmiştir.

5 — Dördüncü sınıfa alınacak talebenin seçilme
si için yapılan müsabaka imtihanına girme şartlan şun
lardır :

4 — 25 inci madde gereğince gönderilecek soru
zarflan ayrıca postaya verilecektir.

a) Türk olmak.

5 — İlişik talimatın dikkatle okunarak, hüküm'lerınin tatbikında hiçbir yanlışlığa sebebiyet verilme
mesini, talimatın 8 inci maddesinde yazılı ilânların
vaktinde yaparılmasım, imtihanlarda hile ve kopye yapılmamasma çok dikkat edilmesini ve bu yazı ile ili
şiklerinin alındığının .bildirilmesini rica ederim.
Maarif müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlük
lerine tebliğ edilmiştir.
Maarif Vekili n.
F.

S.

R ü § tü

U ze l

ERKEK SANAT ENSTİTÜLERİNE VE YAPI USTA
OKULLARINA ALINACAK YATILI TALEBEYE
AİT MÜSABAKA İMTİHANLARININ NASIL YA
PILACAĞI HAKKINDA TALİMAT
KABUL

ŞARTLARI

1 — Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okul
larının öğrenim müddeti, ilk 3 yılı birinci devre, 4 ve
5 inci yıllan ikinci devre olmak üzere 5 yıldır. Bu okullann birinci ve dördüncü sınıflarına, her 3a! vilâyet
merkezlerinde yapılan müsabaka imtihanlarında kaza
nanlar arasından derece sırasına ve mevcut yerlere gö
re Maarif Vekilliğince seçilenler yatılı olarak alınır.
2 — Bu okullara yanlı olarak alınan talebe,
muhtelif vekâlet veya müesseseler hesabına okutulur

b) 12 yaşını bitirmiş ve 17 yaşını doldurmamış olmak.
c) En az beş sınıflı ilk okul mezunu bulunmak.

b) 19 yaşını bitirmemiş olmak.
c) En az orta okul mezımu bulunmak.

SA Y I: 230

d) Nüfus hüviyet cüzdanı.
e) Aşı kâğıdı.
f) Orta okuldan mezun olduktan sonra aradan zaman
geçmişse, polisçe tasdikli doğruluk kâğıdı.
g) 4 ,5 X 6 boyutlarında 4 tane fotoğraf.
MAARİF hiÜDÜRJ.ÜKLERINCE YAPILACAK İŞLER
A — İMTİHANDAN EVVEL:
8 — Maarif müdürleri imtihanların yapılacağı
tarihten en az (20) gün evvel aşağıdaki hususları vi
lâyet merkezlerinde gazeteler, kaza, nahiye ve köylerde
münasip gördükleri vasıtalarla lüzumu kadar ilân ede
rek bütün ilgililerin haber almasını sağlarlar:
a) Kabul şartlan.
•
b) 3 üncü madde gereğince, o yıl için Vekillikçe bildi
rilen hususların özü.
c) Müracaat şartlan.
d) İmtihanların yapılacağı tarihler ve aday kaydının
kapamşı.
9 — İsteklilerin etraflı bilgi edinmeleri için aşağı
daki hususlar maarif dairesinin ilân tahtasına asılır:
a) Kabul şartlan.
b) Hangi okullara ve bunların hangi sınıflarına tale
be alınacağı.
c) Alınacak talebenin hangi vekâlet veya müesseseler
hesabına okutulacağı, her müessesenin özel şartla
n ve talebeden istediği taahhümame sureti.
d) Müracaat şartlan, imtihan tarihleri ve aday kaydı
kapanış günü.
e) İmtihanm hangi derslerden yapılacağı.

d) Bedence ve ruhça hasta, illetli, sakat ve kusurlu
olmamak, sağlığı sanat öğrenimine elverişli bu
lunmak.
6 — Orta okulların veya orta derecedeki diğer
okulların ve liselerin her hangi bir sımfında iki yıl üst
üste kaldıkları için belgeye tâbi tutulmuş olanlar veya
bir yıl sınıfta kalıp enesi yıl aynı sınıfta bütünlemesi
bulunanlar müsabaka itotihanına alınamazlar.
MÜRACAAT

ŞEKLİ

1 — İstekliler, her yıl yapılacak ilân üzerine,
bulundukları yerin maarif müdürlüğüne aşağıda yazı
lı evrak ve vesikalarla birlikte müracaat ederler:

a) Birinci maddede yazılı iki cins okuldan hangisine
girmek ve hangi vekâlet veya müessese hesabma
okumak istediklerini tasrih etmek şar tiyle maarif
müdürlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe.
•
b) Birinci sınıfa girmek istiyenler için beş sınıflı ilk
okul diploması veya ilk okulların üstündeki okul
larda okumuş veya okumakta bulunmuş ise bu okul
lardan aldığı tasdikname.
c) Dördüncü sınıfa girmek'istiyenler için. Devlet Orta
Okul Diploması vev’a lise sınıflarından getirdiği
tasdikname.

N O T : Bu cihetler, lüzum görülürse şehrin başka yer
lerinde de ilân edilir ve aynca, müracaat edenlere şifa
hi malûmat da verilir.
.
10 — Yedinci maddeye uygun olarak müracaat
edenlerin evrak ve vesikaları tetkik edilir ve kabul
şartlarını taşıyanlar, erkek sanat enstitüleri için ayrı
ve yapı usta okullan için ayrı olmak üzere genel birer
sıra numarası ile aday defterine, özel bir sıra numarası
ile de her müessese için ayrı ayrı tutulacak listelere
kaydedilir.
11 — Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okul
larında talebe okutan vekâlet veya raüesseselerin koştu
ğu şartlar arasında özel maddeler bulunmadığı tak
dirde, adayların sağlık muayeneleri aşağıdaki madde
lere göre yapılır.
12 — Vekillikçe gönderilen matbu sağlık rapor
larının hüviyete ait kısmı 7 nci maddedeki vesikalara
uygun olarak doldurulur ve rapordaki fotoğraf resmî
mühürle mühürlenerek adaylar muayeneye sevk edilir

13 — Adayların sağlık muayeneleri, İstanbul’da
Maarif Sıhhat Heyetince, birden fazla okulu bulımar
şehirlerde bu okulların okul veya pansiyon doktorların
dan teşkil edilecek heyetler tarafından yapılır. Ancak

S a y la ;
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bu heyetler tataf:ncian lüzum görüldüğü takdrrde aday
resmî îustaneler sıhhat heyetlerine sevk edilir.
14 — iki okul veya pansiyon doktoru bulunma
dığı için heyet teşkil edrleroiyen yerlerde muayene hasta
ne 'ilıhar ihevetınce >aprlır.
15
Sağlık muayeneleri ba;?ka esaslara göre
vapıiacağı hüdınkii müesseseler hesabına okuyacak ta
lebe hakkında gereğine göre muamele yapılır.

16 —- Sağlık muayenesi neticesinde aldıkları ra
porlara nazaran durumları sanat öğrenimine elverişli
olduğu anlaşılan adaylara, imtihanlara girmek hakkım
veren bir vesika verilir. Bu vesikaya, adayın fotoğrafı
yapıştırılarak mühürlenir, adı ve aday numarası, hangi
cins okulun hangi sınıfına girmek ve hangi vekâlet
veya müessese hesabına okumak istediği yazılır. (Ör
nek 1)
17 — Gerek 7 ncı maddede yazılı evrakı tamam
olmıyanlara, gerek muayeneleri yapılmamış veya ta
mamlanmamış olanlara imtihana giriş vesikası verilmez.
Ancak, 14 üncü madde gereğince hastaneye sevk edi
lenlerin ve 15 inci madde gereğince hususi muameleye
tâbi tutulanların raporları, kabul edilebilir sebeplerle
zamanında yetiştirilemezse, muayene neticesi imtihan
evrakının Vekilliğe sevkından evvel belli olmak şartıyle, bu gibiler imtihana kabul edilir. Şu kadar ki, bun
lar. raporları menfi çıktığı veya imtihan evrakının gön
derilme zamanına kadar yetiştirilemediği takdirde, hiç
bir hak iddia edemezler.
^

İMTİHAN KOMİSYONLARI

18 — Müsabaka imtihanları için aşağıdaki kim
selerden mürekkep olmak üzere bir imtihan komisyonu
teşkil olunur:
a) Maarif müdürü (Komisyon reisidir),
b) Erkek sanat enstitüsü veya yapı usta okulu bulunan
merkezlerde bu okulların öğretmenlerinden biri ve
okul müdürü.
Hem erkek sanat enstitüsü hem de yapı usta okulu
bulunan vcrlerde bu okullar müdürleri ve her iki

28 H a z ir a a 1943

okuldan birer öğretmen. Bu okulların bulunmadığı
yerlerde, maarif müdürünün seçeceği bir orta de
receli okul öğretmeni,
c J Bir ilk öğretim müfettişi yoksa bir ilk okul başöğ
retmeni veya öğretmeni.

27 — Adaylar, 16 ncı maddeye göre verilen ve
sikalar tetkik edilerek imtihan salonuna kabul edilir.
Her aday, bu giriş vesikasını bütün imtihan müddetince oturduğu sıra veya masanın üzerinde bulundurmaya
mecburdur.

N O T : Aday sayısı fazla olduğu takdirde, maarif mü
dürü lüzum görürse komisyon üyeleri sayısını artırabi
lir.

28 — Her talebeye Vekillikçe gönderilen imti
han kâğıtlarından birer tane müliürlenerek verilir. Ta
lebe bu kâğıdın sağ üst köşesindeki yere aday sıra nu
marasını, adım ve soyadını, babasının adını, imtihana
girdiği şehrin adım, hangi cins okulun hangi smıfına
ve hangi meslek şubesine gireceğini ve hangi vekâlet
veya müessese hesabına okumak istediğim yazacaktır.
Bir kâğıt yetişmediği takdirde talebeye ikinci bir kâ
ğıt verilecek ve bu kâğıdın köşesine yalnız adayın numa
rası ile adı ve soyadı yazılarak öncekine iğnelenecektir. Talebenin ayrıca müsvedde kâğıdı kullanmasına
müsaade edilmiyecektir.

MÜSABAKA

İMTİHANI

19 —- Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okul
larının birinci sınıflarına yatılı olarak alınacakların mü
sabaka imtihanları her yıl temmuz ayının yirmisine te
sadüf eden günde ve hu talimat hükümleri dâhilinde
yapılır.
20 — Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okul
larının dördüncü sınıflarına yaulı olarak alınacakların
müsabaka imtihanları her yıl ağustos ayının birinci gü
nü yapılır.
21 — Eğer 19 ve 20 nci maddelerde yazılı olan
günler cumartesi, pazar veya tatil günlerinden birine
tesadüf ediyorsa imtihan, tatili takibeden ilk güne bı.
rakıhr.
22 — İmtihanlar vilâyet merkezlerinde ve maarif
müdürlerinin seçeceği yerlerde yapılır.
23 — Birinci sınıfa aiınacaklarm ımuhanları,
beş sınıflı ilk okullar müfredat programına göre Türk
çe, Aritmetik, Geometri, Eşya ve Resim derslerinden
yapılır.
24 — Dördüncü sınfa almackalarm imtihanları,
orta okul müfredat programına göre Fizik, Kimya ve
Matematik derslerinden yapılır.
25 — İmtihan sorulan Maarif Vekilhğince ka
palı zarflar içinde her yıl imtihanlardan önce maarif
müdürlüklerine gönderilir.
B — İM TİH AN LA RD A:
26 — İmtihanlara tam saat 9 da başlanır. İmti
han komisyçnu bütün hazırlıkları 9 dan evvel bitirmiş
bulunmalıdır.

29 — İmtihan kâğıtlarının köşeleri imtihan ne
vam ettiği müddetçe açık bırakılır. Her talebe imtihan
kâğıdım teslim etmeye geldiğinde; komisyon tarafından
kâğıdın köşesi adayın fotoğraflı giriş vesikası ile karşı
laştırılmak suretiyle doğruluğu tahkik edilir ve kâğıt
ların köşeleri kapattırılır.
30 — Kâğıt dağıtılması bittikten soma, o günün
imtihanına ait soru zarfı komisyonca tetkik edilir ve
sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra üzerinde yazılı olan
saatte açılarak soru talebeye bildirilir.
31 — Soru zarfı açıldıktan ve imtihana başlan
dıktan sonra gelen adaylar imtihana girmek hakknu
kaybederler.
32 — Bir dersin imtihanına her ne sebeple olur
sa olsun giremiyenler, o dersi takibeden diğer derslerin
imtihanına da giremezler. Bu gibilerin evrakı ve vesi
kaları kendilerine iade edilir.
33 — imtihan müddetinin sonunda, bütün kâ
ğıtlar toplanarak sayılacak ve kâğıtlarını teslim eden
lerin yoklama Üstesindeki adlan hizasına işaret kona
caktır. Erkek sanat enstitüsüne gireceklerle yapı usta
okuluna gireceklerin kâğıtları ayrı ayrı zarflara konula
rak muınlanıp mühürlenecektir.
t

DEVAM EDECEK

. BU DERG İDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAM İM LERLE D İĞ ER YAZILAR TA R A FIM IZD A N OKUNM UŞTUR.
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T C
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GÜNLERİ

h a fta

ÇIKARJ^

USL ILG İU HATAM VE MÜES-
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P A IA S E GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUl.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YA TIRILM A İ î
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELÎDÎl

TEBLİĞLER DERGİSİ
C ÎLT; 5

5 TEMMUZ 1943

ERKEK SANAT ENSTİTÜLERİNE VE YAPI USTA
OKULLARINA ALINACAK YATILI TALEBEYE
AİT MÜSABAKA İMTİHANLARININ NASIL YA
PILACAĞI HAKKINDA TALİMAT
,

{230 uncu SAYIDAN DEVAM)

34 — Her dersin imtihanı sonvmda,

imtihana

SA Y I: 231

40 — Maarif müdürleri, Vekillikçe gönderilen ve

47 — Birinciteşrin ayının ilk haftası sonunda.

yatılılığa alınanlara ait olan listeleri dikkatle tetkik

45 inci maddeye göre doldurulan matbu cetveller res

ederek, her talebeden o talebenin* aynimış olduğu ve

mî taahhütlü olarak Erkek

kâlet veya müessesöîin koştuğu şartlara göre taahhüt

gönderilir. '

name alacak ve bunu 7 nci maddede yazılı diğer evra
kiyle ve sağlık raporu ile birlikte

talebeye vererek

kaç talebenin girdiği, zarfların vaktinde açılıp açılmadığı,

kendisine birinci teşrin ayının birinci günü mürettep ol

imtihanın nasıl cereyan ettiği hakkında bif zabıt tutu

duğu

lacak (Örnek 2)~ve bu zabıt varakası imtihan evrakiy-

la alınmıyacağını tebliğ edecektir. Yatılılığa almmı-

le aynı zarfa konacaktır.

yanların evrakı kendilerine iade edilecektir.

C — İM TİHANDAN SONRA.

okulda

bulunmasını, geciktiği

takdirde

oku

alarak geç gelenlerin künyeleri ikinciteşrin ayının bi
rinde gönderilir.

MADDELER

49 — Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okul

sonuncu

larında talebe okutan vekâlet ve müesseseiere ait olup

nacakların imtihanları biter bitmez, bütün derslerin im-,

gününe kadar müracaat etmiyenler ise o gün Vekilliğe

bu talimatta bulunmıyan ve ayrıca bildirilen özel şan

35 — Her iki cins okulvm birinci smıflarma alı

eylülün

48 — Maarif müdürlüklerinden mazeret tezkeresi

MÜTEFERRİK

41 — Yatılılığa alındığı tebliğ edildikten sonra
bu hakkından vazgeçenler derhal,

Teknik Öğretim Dairesine

ti hanlarına taHmata uygun olarak girmiş olanlarm ad

bildirilecek ve bu*gibilet haklarını kaybetmiş olacaklar

lara uygun olarak muamele

ve soyadlan, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı ve

dır. Ancak, mazeretleri maarif müdürlüklerince kabul

edilecektir. Muayyen bir müessese hesabma kabul edil

hangi müessese hesabma okumak istediği, aday numa

edilir mahiyette olup en geç birinciteşrin sonımda okul

diği bildirilen talebeden, başka bir müesseseye ait ta-

raları sırasmşı göre Vekillikten

cetvellere

larında bulunabileceklerin hakları mahfuz tutulacaktır.

ahhümame alanlar mesul

yazılarak tasdik edilecektir. Erkek sanat enstitüsüne gi

Bu gibilerin okullarca kabul edilebilmesi için maarif

değiştirme masrafı kendilerinden alınacaktır,

receklere ait cetvel ile bu cetvelde adları yazılı olanların

müdürlüklerince mazeretlerinin kabul edildiğinin ilgili

imtihan •‘evrakı ayrı bir zarf içine konacak, resmî taah

okullara bildirilmesi lâzımdır.

gönderilen

hüdü ve gizli işaretli olarak Erkek Teknik Öğretim
Müdürlüğü adına postaya verilecektir. Yapı usta okul
larına ait olanlar için de aynı suretle hareket edilecekür. Talibi

bultınmadığı için açılmamış

imtihan evrakiyle birlikte

olan zarflar

gönderilecektir.

36 — Her iki ans okulun dördüncü sımfiarına
aimacakiann imdhanlaıı biter bitmez, bunların imtihan
evrakı da 35 inci maddede yazılı olduğu gibi muamele
görecektir,
37 — 35 ve 36 ncı maddeler mucibince imtihan
evrakı Vekilliğe gönderilenlerin 7 nci maddede yazılı
diğer evrak ve vesikaları, imüham kazandıkları takdir
de verilecekleri okullara

gönderilmek üzere maarif

idaresinde saklanacaktır.
38 — İmtihan evrakı Vekillikçe tetkik edilmek

tutulacak ve taahhümame

Bu talimat hükümlerine

aykırı hareket

edilmesinden veya hükümlerin yanlış tatbikından, imti

42 — Birinciteşrinden sonra müracaat edenlerin

hanlara bu talimatta yazılı şartların dışında talebe alın

mazeretleri Vekilliğe bildirilir ve alınacak emre göre

masından ve adaylara ait evrakın bu talimattaki izahla

hareket edilir.

ra uymıyacak şekilde yanlış veya noksan gönderilmesi

-

43 — 40 ve 41 inci maddeler gereğince, bütün
talebe okullarına seVk edildikten

sonra Vekillikçe

gönderilen rapor, imtihan kâğıdı, cetvel ve evraktan

suretiyle fuzuli muhabereye

sebebiyet verilmesinden,

doğrudan doğruya maarif müdürleri mesul tutulur
51 — Erkek sanat enstitüleri ile yapı usta okul-

anan miktarlar Erkek Teknik Öğretim Dairesine bildirih'r.

larmın 1 ve 4 üncü sınıflarına nehari olarak girmek

OKULLARCA YAPILACAK İŞLER

lâzımdır. Bunlar, 7 nci maddedeki evrak ve vesikalar

“ 44 — Müsabaka ımtihanlan neticesinde 1, 2 ve
3 üncü maddelere göre yatılılığa alınanların, imtihana
girdikleri yerleri, ad ve soyadlarını, ahndıkları sınıfı,

la (a fıkrasındaki dilekçe hariç) doğrudan doğruya
okul müdürlüklerine müracaat ederek imtihansız kabul

hangi vekâlet veya müessese hesabına okuyacaklannı
gösteren listeler. Vekillikçe talebenin mürettep olduğu
okullara gönderihr.

vazgeçenlerin evrak ve vesika-

45 — 40 inci madde gereğince maarif müdürlük

lan kendilerine iade edilecek ve bımlar derhal Erkek

leri tarafından yola çıkarılan talebe, gönderildiği okula

Teknik Öğretim Dairesine bildirilecektir.

başvurduğunda, ilgili okul idaresi. Vekillikçe gönderi

te iken, haklarından

50

yapılmasına çok dikkat

len listede talebenin adını bulup hangi müessese kad

istiyenlerin 4 ve 5 inci maddelerdeki şartları taşımalan

ediHr. Bunlarm sağlık muayeneleri okul doktoru tara
fından, okul doktoru ohnıyan yerlerde hükümet dokto
ru tarafmdan yapıhr.
52 — Ücretli olarak okumak istiyenler hakkın
da nehariler gibi muamele yapılır. Ancak, Vekillikten
müsaade alınmadan ücretli talebe kabul edilmez
53 — Muhtelif

vekâlet ve müesseselerin özel

rosuna verildiğini tesbit ettikten sonra taahhütnamesini,

şartları ve taahhtüname

sağlık raporunu ve yedinci maddede yazıh evrakını tet

Bunlar bu talimatla birlikte aynı dosya içinde muhafa

kik eder. Bütün evrakı tamam, taahhütnamesi ve sağ
39 — Maarif müdürlüklerince gönderilen imtihan

za edilir. Bunlardan değiştirilenler

lık raporu, talebenin verildiği vekâlet veya müessese-

evrakı Vekillikçe tetkik ettirilerek kazananlar arasından

imha edilerek yerlerine yenileri konulur.

nin şartlarına uygun olduğu anlaşılanların kaydı yapı

1, 2 ve 3 üncü maddeler hükümlerine göre yanlılığa seçi

lır ve künyeleri Vekillikçe gönderilen listelerdeki sıra

İMTİHANI KAZANARAK YATILILIĞA
ALINANLAR

lenlerin adlan ve gidecekleri okullar radyo ve gazete
lerle ilân edilir ve bunların hangi müessese hesabına
ve hangi okullarda okuyacakları maarif müdürlükleri
ne bildirilir.

ya uygün olarak matbu cengellere geçirilir.
46 — Vesikaları noksan ve evrakı talimata uy
gun olmıyanların durumları derhal Vekilliğe bildirilir
ve alınacak emre göre hareket edilir.

örnekleri ayrıca gönderilir.
oldukça eskilen

54 — Bir nüsha olarak gönderilen bu taiımai
maarif müdürlerince demirbaş olarak iyice saklanır ve
seleften halefe devrolunur. Maarif müdürleri vazifele
rinden ayrılırken haleflerinin veya vekillerinin bu tali
mara dikkatlerini çekerler.

S a v ia .

198

iM aarif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi
Örnek: L

Pi S'2 Yatılı İmtihanına Girmeye Hakkı Bulunan

5 T em m u z 1943

lO/Vl/1943 tarih ve 522102/63*1/13420 sayılı yazısiyle bildirilmiştir.

N E Ş R İY A T
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

2H/VI

ÖZET:

S a y ı: 8 2/6181

. İlgililere tebliğ edilmesini rica ederim.

Talebeye Ait Vesika

A.

Mii No.
Adı ve soyadı:
Babasının adı;
Hangi okulun hangi sınıfı için müsa
baka; i.mtihanına gireceği:
•
Hangi müessese hesabına okumak
v^tediği:

ö.

H a s a n -Â li

Taahhüt
rı h.

1057

Maarif Vekili

Talebenin

¡ 9 4 3

masraíwi-

Y ik e l

Teşviki Sanayi Kanununun ilgası ve yeni vergiler
ihdası doiayısiyle yeniden tetkik ve tesbit edilen taah
hüt masrafları hakkında İktisat

Fotoğraf

Vekâletinden ahnan

lO/VI/1943 tarih ve *^/3486 sayılı yazının bir örneği

Maarif Müdürü

T. C. .
İKTİSAT VEKÂLETİ
Sanayi Tetkik Heyeti
Re:slı|:i

lO/VI/1943

İlgililere tebliğini rica ederim.

Ö ZET:

Taahhüt
n h.

S a y ı; 7/3486

yukarıya çıkarılmıştır.

Maarif Vekili
masrafla-

A. Ö.

H a ş a n -A li

Y ücel

Örnek: 2

Maarif Vekâletin«

imtihan Mazbatası
Faraşız jraalı olarak alınacak talebenin ..
dersinden imtihanı
....................

i 94

günü mürakabemiz

TAKDİRNAME ALANLAR

__
.

altında yapıldı.

Teşviki Sanayi Kanununun ilgası ve yeni vergi
ler ihdası doiayısiyle taahhüt masrafları yeniden tetkik

imtihana ait soru zarfı tarafımızdan muayene edilip

edilmiş ve bu masrafiarm pamuklu mamuller

zarfın açılmamış olduğu görülerek tara saat

% 3,34, yünlü mamuller için % 2,96 kuruş olarak tes-

açıldı. Bu imtihana
miş. imtihanlar

-—

-

.

. da
talebe gir

_ .

..

hiti uygun görülmüştür.
Ambalâjsız yapılacak

Âza

Âza

Reis

İşlen Atelyesi Öğretmeni

Demir

İbrahim Çirmen ödevinde

üstün başarı gösterdiği için bir takdirname ile taltif

siparişlerde her iki ems

mamul için taahhüt masrafları
Âza

İzmir Mıtatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü

edilmiştir.

, şekil

de cereyan etmiştir.
Aau

için

den ibaret bu

lunacaktır.
Mukaveleye bağianmıyan mubayaalarda gerek pa

N E Ş R İY A T
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

2 8 /V I / 1 9 4 3

Hatay Valiliğine bağlı

Keyifiyean Vekâletlerine bağlı müesseseiere teb
liğini rica ederim

Reyhaniye kazası adının

değiştirildiği

bir tenzilât icrası lâzım

HABERLER

gelecektir.

Reyhaniye Kazasısmın admın değiş
tirildiği h.

1056
iıanh olarak

raflardan % 0,38 nispetinde

Ö ZET;

Sayı: 82/6179

muklu mamuller; gerekse yünlü mamuller için bu mas

1943— 1944 yılında faaliyete geçmek üzere Af
iktisat Vekili y.

Dahiliye Vekâletinin

YENİ AÇILAN ERKEK ORTA SANAT OKULLARI

İm z a

yon, Balıkesir, Gaziantep ve Samsunda
orta sanat okulu açılmıştır.

birer erkek

BU DERG İDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAM İM LERLE D İĞ ER YAZILAR TA RA FIM IZD A N OKUNM UŞTUR.
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ANK.\RA -

MAARİF MATBAASI

c.

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
P,\ZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES

T.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESE LERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KLTIUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDÜl

TEBLİĞLER DERGİSİ
12 TEMMUZ 1943

CİLT: 5

TAMİMLER:
İLK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ

2/ V I I /194 3

ÖZET
Diploma, nakil il
mühaberi ve sair
belgelere yapıştırı
lacak fotoğraflar h.
Yabancı memleketlerden getirtilen fotoğraf mal
zeme fiyatlarının harb dolayısiyle çok yükselmiş olma
sı ve bir kısım köylerimizle kasabalarımızda resim al
dırmada güçlüğe uğranması göz önünde bulundurula
rak ilk okul idarelerince talebeye verilmekte olan dip
loma, nakil ilmühaberi ve tasdikname gibi belgelerle
bunların dayandığı künye, sicil, diploma ve öğretmen
not defterlerine fotoğraf yapıştırılmaktan sarfı nazar
(rdilmesi uygun görülmüştür.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
Sayı: 6/9029;

1058

H. T.

Hasan-Âli Yücel

ILK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ

17/ V I / 1943
ÖZET:

Sayı : 8342

İUi Okul Öğret
menleri Y apı San
dığı posta adresi h.

1059

İlk Okul Öğretmenleri Yapı Sandığı’nm pos
ta adresi (İlk Okul Öğretmenleri Y apı Sandığı M üdür
lüğü — Ankara posta kutusu (1 5 2 ) yüz elli iki numa:a) dır. Bu sandığa yazılacak her türlü yazının M aarif
Vekilliğine gönderilmeyip
doğrudan doğruya sandık
müdürlüğü adına yollanacağının ilgililere tebliğini ri
ca ederim.

•

H. T .

İLK ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı; 6/8976

1060

Maarif Vekili au

Ihsan Sungu

2/VII/1943
ÖZET:
Köy okullarına tah
sis edilecek hazine
malı arazinin tesbitinde tapudan bir
memur bulundurul
ması h.

4274 sayılı kanunun yirmi sekizinci maddesine
cviikan köy okullarına
tahsis edilecek Devlet malı
toprakların seçiminde yanlışlık yapılmamasını ve ikinci
hır tesbite lüzum' kalmamasını temin için arazi kuruliarında tapudan bir memur bulundurulmasına Maliye
Vekilliğince lüzum gösterilmiştir. Arazi kurullarına ka
tı iacak tapu memurlarının tahakkuk edecek haıcırahlarınm eğitmen ücretleri ve köy okullarının yapı, onarma
vt tesisat gibi çeşitli masrafları için
Vekilliğimiz
bütçesinden gönderilecek «K öy okulları ve eğitmenleri
için vilâyetlere yardım» tahsisatı tasarruflarından veya

SAYI: 232

bütçede açılacak hususi tertibe konulacak aynı tahsi
sattan ödenmesi lâzımdır.
Gereğince ış yapılma.sının ilgililere tebliğ buyu
ru İmasını rica ederim.
Maarif Vekili

H. T.

İLK OKUL ÖĞRETMEN
LERİ SAĞLIK VE İÇ
TİMAİ YARDIM SAN
DIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
S ay ı: 13

Hasan-Âli Yücel

6/VU/1943
ÖZET:
Yardım Sandığı Sta
tüsünün tatbiki h.
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4357 sayılı ve 12/1/1943 larıhü kanun gereğin
ce kurulması gereken İlk Okul Öğretmenleri Sağlık ve
İçtimai Yardmı Sandığı lO/V/1943 tarihinden beri te
şekkül etmiş buİLmmaktadır.
Sandık işlerinin ve üyelerine ait yardımların za
manında yapılabilme.si için aşağıda yazılı şekilde haxeket edilecektir;
1 — Kaza kurulları acele teşkil edilerek muha
bereye esas olmak üzere başkan larımn adlan ve ödev
leri en kısa bir zamanda sandık müdürlüğüne bildirile
cektir.
2 — Öğretmenlerin aslı maaş tutarları üzerinden
(ita miktarından değil) kesilmekte olan yüzde birlerin
statünün neşri tarihi olan lO/V/1943 ten itibaren ke
silmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenlerden da
ha evvel kesilmiş para varsa bunlar gelecek aylar taah*
hüdatma mahsubedilecektir.
3 — Sandık üyelerinden her hangi bin talim ve
manevra maksadiyle askere alındığı takdirde, maaşım
tam olarak mahallinden almaya devam edeceğinden,
sandık aidatının kesilmesine devam edilecektir.
4 — Üyelerden kesilen paralar mutemetlercc ma
hallin en yakın Ziraat Bankası şube ve ajanlarına san
dığın Ziraat Bankası merkez şubesinde açılmış olan
48/4433 (Kırk sekize dört bin dört yüz otuz üç) sa
yılı hesaba, tahsil edildikleri tarihten itibaren, en çok
iki gün içinde behemehal yatırılmış olacaktır.
5 — Şimdiye kadar İlk Okul Öğretmenleri Sağ
lık ve İçtimai Yardım Sandığı namına yatırıirnış olan
paraların dördüncü' maddedeki 48/4433 sayılı hesaba
geçirilmesi için Ziraat Bankası şube veya ajanlarına
baş vurulacak ve bu iş en kısa bir zamanda bitirilecek
tir.
6 — Bankaya yatırılan paralar için mutemetlercc
üç nüsha olarak hazırlanacak ve banka makbuzunun
tarih ve numarasını ihtiva edecek olan bordrolardan
birini mutemetler yanlarında saklıyacak, diğer ikisini
bağlı bulundukları kaza kurulu başkanlıklarına verecek
ve kaza kurulu başkanları da bu bordrolardan birer
tanesini sandık müdürlüğüne göndereceklerdir.
“ — Her türlü yardım talebi, bağlı bulunulan
kaza kurulu başkanlıklanna doğrudan doğruya yapıla
caktır. Kaza kurulu başkanları keyfiyeti bir yandan san
dık müdürlüğüne bildirmekle beraber diğer taraftan da
bu hususta lâzım olan, aşağıda nevileri yazılı, müspit

evrakı gereği yapılmak üzere hemen sandık müdürlü
ğüne yollıyacaklardır.
8 — Üyelerden birisinin vefatı halinde kimlere
yardım yapılacağının tesbitı için her üyeden, iaşe ve
infakı ile mükellef olduğu aile efradının isimlerini
gösterir örneği ilişik bir beyanname alınarak kurul baş
kanlar: eliyle sandık müdürlüğüne gönderilmesi gerek
lidir.
9 — Kurul başkanlarınm bu iş için yapacaklan
muhabere masraflarının statünün 36 ncı maddesinin son
fıkrasma göre kendilerine açılacak krediyle mahsup
edilmek üzere, hesabı tutulacaîc ve icabında müspit ev
rak olarak sandık müdürlüğüne gönderilecektir,
10
Yukardaki maddelerde yazılı hususlar hak
kında şimdiye kadar yapılmış olan müracaatlere bu ta
mim bir karşılık teşkil ettiğinden bu gibi yazılara aynca cevap verilmiyecektir.
11 — Sandık müdürlüğüne yapılacak müracaatierm Ankara’da Devrim İlk Okulunda İlk Okul Öğret
menleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı Müdürlüğüne
yapılması lâzımdır.
Gereğinin bıma göre yapılmasını ve hemen ha
rekete geçilerek bu iş için âzami gayret gösterilmesini
rica ederim.
'
Sandık Müdürü
İhsan Erkal
Kaza neticesi ölümde
1 — Kaza neticesinde vâki olan ölümün vazife
yaptığı esnada olup olmadığını göstermek üzere orada
bulunanlar tarafından tutulacak mazbata.
2 — İlgiE makamlar tarafından verilecek defin
ruhsatiyesinin sureti.
Sakatlanmada
1 - - Sakatlanmanın vazife esnasında olup olma
dığını göstermek üzere orada bulunanlar tarafmdan
tutulacak mazbata.
2 — Sakatlığın vazife ifasına mâni olup olmıyacağının sıhhat heyeti raporlariyle tevsiki.

Eceliyle ölümde
1
— İlgiE makamlar tarafından verilecek de
ruhsatiyesinin sureti.

ren.

Doğumda
1 — Doğan çocuğun nüfus hüviyet cüzdanı su
,
Evlenmede
i — Evlenme cüzdanımn sureti.

Tedavide
‘
I — Heyeti sıhhiye raporu (tedavinin nerede
yapılmasının zaruri olduğu sebepleriyle birlikte rapora
-yazılacaktır).
N O T: Bütün tezkere, rapor ve mazbatalarda
imzaları bulunanların adları, soyadları ve vazifeleri
imzalarının altına açık olarak yazılacak ve imzalar
resmî bir makam veya kaza kurulları başkanları tarafın
dan tasdik edilecektir

S a y fa :
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İLK ÖĞRETİM UMU^M
MÜDÜRLÜĞÜ

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞI
İLK OKUL ÖĞRETMEiN
LERİ SAĞLIK VE İÇ
TİMAİ YARDIM SAN
DIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Beyannameyi imza eden öğretmen veya
memurun

BEYANNAME

Y a r d ım

p a ra s ın ı a la c a k

k im s e n in

veya k im s e le rin
Babasının adı
soyadı

Adı ve soyadı

ve

Her birine verilecek yüzde miktarı
yazı ile

i KAMETGÂHI
/

------- —

—

—

- — -----

-

-

— -----------

üyesi bulunduğum Maarif Vekilliği İlk Okul Öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı Statüsünün
hükümlerine göre vefatımdan sonra sandıkça yapılacak yardımın yukarda isimleri ve ikameıgâhlan yazılı
olanlara verilmesini dilerim.
Statünün 31 inci maddesi mucibince işbu beyannameyi
/
/ 19
tarihinde bir nüsha
olarak İmza ve takdim eyledim.
*
1 1/2 Lira
Pul

K aza

_____ _____________ ________ !_________

‘

.

___ ___________________________________

O k u lu n adı

_____ ______ ^........ —......... —.............

B o r d r o n u n h a n g i aya ait o l d u ğ u _______ _____
Sıra
No.

Adı ve soyadı

Maaşı

% 1 hesabiyle kesilen

NOT

•
-

—
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1 9 4 ^

ÖZET:
Köy ensütüsü, o^î retmen okulu mczunlariyle ilk öğ
retim müfettişleri h.

1 haziran İ94:> tarihinden itibaren köy enstiriılerı mezunlarının tâyinlerine ■başlanmıştır. Haklarında
4274 sayılı (Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Ka
nunu) ile 3803 sayılı (Köy Enstitüleri Kanunu) hü
kümleri tatbik edilecek olan bu öğretmenlerin tâyinle
ri, yol paralarının ve teçhizat bedellerinin ödenmes.
istihsal vasıtalariyle teçhiz edilmeleri, çalışma tarzları
mükâfatlandınlmalan ve cezalandırılmaları gibi birçoK
işlerin, teşkilât kanununun ruhuna uygun olarak ban
başka bir zihniyet ve anlayışla yapılması icabetmekttdir. Onun için aşağıdaki maddelerde geçen hususlar
anlatmaya lüzum hâsıl olmuştur:
1 — Köy enstitüsü mezunlarının teşkilât kanun
ve izahnamesindeki esaslara göre kendi köylerine tâ
yinieri prensip olarak kabul edilecektir. Aynı köyden
o köyün ihtiyacından fazla öğretmen yetiştirilmiş
bulunduğu takdirde bunların teşkilât kanunu izahnamesinin ikinci maddesinin (e) fıkrası gereğince kendi
köylerine en yakın köylere tâyinleri caizdir.
Bunların plânlı bir şekilde . köylere ne suretle
yetiştirilmeleri lâzım geleceğini tesbit etmek vazifesi
4274 sayılı kanunun 39 uncu maddesine göre köy ens
titüleri idarelerine aittir. Teşkilât kanunu bu noktayı,
(Köy enstitüsü idareleri enstitü kesimine giren bütün
köyleri tesbit ve tetkik ederek bu köylerin her biri hak
kında gereken bilgileri toplarlar., Kö>lerin durumlarına
ve ihtiyaçlarına göre enstitüden mezun olacak eğitmetı
ve öğretmenlerin gönderilecekleri köylerde bu köyler
den ikinci maddeye göre teşkil edilecek bölgeler hak
kındaki tekliflerini maarif müdürlüklerine bildirirler
Bu teklifler valiliğin mütalâası ile beraber tasdik
edilmek üzere Maarif Vekilliğine gönderilir) hükmr:
ile açıkça belirtmektedir.

Tâyin işini sağlam esaslara bağlamak için kt).
enstitüsü idareleriyle ilgili maarif idarelerinin bölg.
lerindeki köylere dair esaslı bilgiler edinmeleri tayı
işleri için çok evvelden hazırlıklı bulunmaları gerek
mektedir.
•

—

•

Sayı : 6/8975

2

Bazı maarif idareleriyle enstitü idareleri kanın■ların sarih hükümlerine rağmen işleri geciktirecek se
beplen ileri sürerek yeni mezunları kendi köylerin,
veya köylerine en yakın yerlere vermekten çekinmek
tedirler, Bu hareket tarzı hem yanlış hem de maksada
ve enstitü mezunlarının durumlarına aykırı düsmektedı .

tik Okul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı üyelerinin maaş veya
ücretlerinden kesilerek bankaya yatırılacak % 1 lere ait bordro
V a l ilik

Terlimuz 1943
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_
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—

B a n k a şube veya a ja n s ın bulu n d u ğ u yer
B a n k a n ın m akbuz tarih i
B a n k a n ın m akbuz nu m arası
M u tem ed in adresi
M u te m e d in im zası

/

Yem mezunları, kanun hükümlerine uygun ve
kendilerinin işleri bakımından denk düşecek bir şekilde
tâyin edebilmenin biricik şartı bölgeye girecek köylerin
isabetle seçilmesidir. Müstahsil birer unsur olarak ça
lışmaları gereken bu öğretmenleri mütemadi şekilde
yer değiştirmek zorunda bırakmak onların hayatlarını
çok sarsar. Onun için köy enstitüsü mezunu öğu- menleri, ilk tâyinlerinde hayatlarının sonuna kadar ka
labilecekleri köydere vermek esası güdülmelidir. Bu
köylerin okullarında ilk zamanlarda eğitmen veya hu
susi idarelerden maaş alan öğretmenler de mevcut ola
bilir. Köy enstitüsünden mezun bir öğretmenin, temel
leşmesine elverişli olması bakımından böyle bir köve
vermek icabediyorsa köyün öğretmenli durumuna, be
lediye teşkilâtı bulunmasına bakılmaksızın hemen ve
rilecektir. Enstitü mezunu öğretmenler askerlik ödev
lerini bitirerek vazifelerine aralıksız devam edebilecek
bir duruma gelir gelmez bu köylerdeki hususi idare
den maaş alan öğretmenler kadroları ile birlikte kaza
veya şehirlerdeki ihtiyaçları kapatmak üzere oradan

12 T em m uz 1943
aimabileceklerdir. Bundan evvel bir köy okulunda
eğitmen, öğretmen ve enstitü mezunları aralarmda iş
bölümü yaparak bir arada çalışacaklardır.
2 — Köy enstitüsü mezunlarının yol paraları
3803 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre verilecek
tir. Bu öğretmenler, kara yolculuğunda nakil vasıtası
ücreti, ibate ve iaşe gibi zaruri masraflarını tren veya
vapur yolculuğunda ikinci mevki bilet ücretim düzen*
liyecekleri beyannamelere göre alacaklardır. Yol para
larının tahakkukunda bu esaslara göre hareket edilme
si, bu işlerin hiçbir suretle geciktirilmemesi lâzımdır.
Ziraat ve ha>^an bakımı, işlik çalışmaları ile
kö) e bağlı olan öğretmenleri bu gibi meseleler yüzün
den günlerce şehirlerde alıkoymak onların iş hayatları
nı çok sarsar.
3 — Yeni mezunlara 3803 sayılı kanunun 10
uncu maddesine tevfikan vazifeye başladıkları ay için
de 60 lira teçhizat bedeli verilecektir. İlgili idarelere
tahsisatı gönderilir gönderilmez bu paralar istihkak sa
hiplerine tediye edilecektir. Bu gibi işlerde, istihkak sa
hibinin müracaatine lüzum kalmaksızın maarif müdür
lerinin İŞİ bizzat tahkik ve takibederek müspet sonuçlara
bağlamaları usul olarak kabul edilmeli ve teşkilâtınuzm
her şubesine benimsetiimelidir.
4 — Köy enstitüsü mezunlarına 3803 sayılı ka
nunun 11 inci maddesine göre verilecek istihsal vasıta
sı ve irat hayvanlariyle ilgili tahsisat talebenin mezım
olduğu köy enstitüsü idaresine gönderilmektedir. Ensti
tü idarelerinin bu konu üzerinde çok dikkatli olmaları
gerekmektedir. Bir öğretmene verilecek alet ve hay
vanların hepsi bir partide verilemiyeceği için kime ne
zaman hangi nevi eşyayı vermenin münasip olacağı
önceden tesbit edilerek kestir ilmelidir. Eşyanın öğret
menlere dağıtılmasiyie ilgili işlerden bir kısmını maa
rif idarelerinin yapmaları lâzım geldiği takdirde bu
gibi işlerin muameleleri çok çabuk bitirilecek, gecikme
yüzünden eşyanın ziyan olmasının önüne mutlak suret
te geçilecektir.
5 — Yem mezunlan köylerde işe sevk ederken
karşımıza şimdiye kadar örneklerine az raslanan veya
hiç rastlammyan birçok meseleler çıkacaktır:
a) Qkul binası olmıyan köylere verilecek plânlara gö
re bina ve öğretmen evi yaptırmak başta gelmek
tedir. Bu binalar, köy enstitüsü mezunlarının ça
lıştırılacakları köyler için açılan müsabakada birincîh'ği kazanan mimarların plânlarma göre yaptırıla
caktır. Plânlar bastırılmaktadır. Baskı işi biter bit
mez ilgililere dağıtılmak üzere idarenize de gön
derilecektir.
b) işletme neticesindeki menfaati öğretmene ait olmak
üzere okula tahsis ettirilecek arazi meselesi de en
önemli işlerden biridir. Talebenin ders tatbikatı
vapmasını ve öğretmenin ailesiyle birlikte geçimini
sağlıyacak olan bu arazi işleri vakit geçirilmeden
halli gereken işlerden biridir. Köy enstitüsü mezunu
öğretmenlerin hakiki maaşları ve en mühim geçim
vasıtaları bu araziyi işlemek suretiyle temin oluna
caktır. Onun için 3803 sayılı kanunun 12 nci
4274 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine
dayanarak enstitü mezunu öğretmene verilecek ara
zı işine talebe daha enstitüden çıkmazdan e^ el
girişmek ve araziyi sağlamak ıcabetmektedir. Arazi
temininde birçok müşküllerle karşılaşılacağı muhak
kaktır. Bu cihet açıkça bilindiği için 4274 sayılı
kanundaki salâhiyetler alınmıştır. Onun için ilgi
lilerin engelleri yenerek bu işleri başarı ile sona
erdirmeleri, yeni öğretmenleri dayanacakları esaslı
Temele kavuştucmalan gerekmektedir,
6 — Köy enstitüsü mezunlarının ne suretle mükâhttlandırılacaklan ne gibi suçlardan dolayı cezalandı
rılacakları 4274 sayılı kanunun
ilgili maddelerinde
açıkça gösterilmiştir. Gerek eğitmenlerin gerek enstitü
mezunu öğretmenlerin
zamanında ve verinde kanun
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hükümlerine uygun olarak
mükâfatlandınlabiLmeieri
ancak onların işlerim aralıksız takiple mümkündür.
Bu her hangi bir sebeple yapılmadığı takdirde hem ka
nun hükümlerine uyulmamış hem de çalışanların hak
ları yerine getirilmemiş -ve onların çalışma hevesleri
kırılmış olacaktır. Bu sebeplerden dolayı gerek gezici
başöğretmenler, gerek ilk öğretim müfettişleri vasıtasiyle yaptırılacak teftiş işlerini plânlamak gerekmekte
dir.
’ — 4274 sayılı kanuna göre diğer okullarla be
raber köy okullarını teftiş etmek üzere bölge ilk öğ
retim müfettişliklerim teşkil etmek Icabetmektedir.
Eğitmenlerin ve köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin
sayılan artarak köy okulları çoğaldıkça buna kesinÜkle zaruret hâsıl olmakta ve işlerin durumu bunu icabettirmektedir. Aynı kanun bu bölgelerin merkezleri
nin kaza vey'a nahiye merkezi olacağını tasrih etmekte
dir. Halbuki bazı maarif idareleri türlü bahane ve se
beplerle emirlerine verilen müfettişleri valihk merkez
lerine toplamakta ısrar etmektedirler. Öğretmenlerin
çalıştıkları yerlere en yakın merkezlerde müfettiş bu
lundurmak her bakımdan hem faydalı hem de işlerin
gelişme âmillerinden sayılabilecek tedbirlerden biridir.
Onun için ilişik çizelgede 1943— 1944 ders yılında
valiliğinize verilebilecek ilk öğretim müfettişleri kad
rosu sayı olarak gösterilmiştir. Kazalarınızdan münasip
göreceğiniz sayıdakiler birleştirilerek bölge müfettiş
likleri teşkil edilecektir, '

Sayfa

:20 ı

kararları önceden alarak ilgilileri bunlardan haberdar
etmek üstünde ısrarla durulacak işlerden biri sayılma
lıdır. Bu bakımdan müfettişleri başkanlığıma alünda
toplıyarak veya yazarak gerekli kararlan almamz ve
tatbik yoluna girmeniz behemehal lâzımdır,
,
9 — 4357 sayılı kanunun 11, 12, 13 ve 14 üncü
maddelerine göre teşekkül etmiş bulunan sandıklarla
ilgili bütün işler bu sandıkların ana statülerinde tesbit
edilerek idarenize bildirilmiştir. Sandık işlerini yap:
maya memur kurulları faaliyete geçirerek bu teşekkül
ieri doğrudan doğruya sandıkların Ankaradaki sandık
müdürlükleriyle muhabere etmeye sevk etmeniz gerek
mektedir.
Sandıkların şubeleri vazifesini görecek olan kaza
ve vilâyet merkezlerindeki kurullara üye seçilen arka
daşları her fırsattan istifade ederek vazifeleri bakıtmndan tenvir etmek için gerekli tedbirler alınmalı ve ilgililer
statü esaslarına uygun olarak bu işleri görebilecek du
ruma bir an evv'el getirilmelidirler. Bu suretle hem
idarenizi ilgilendiren bir kısım işler hakiki teşekkülleri
nin ehne geçmiş olacak hem de öğretmenlerin kendi
işlerini kendi seçtikleri kurullar vasıtasiyle yapmaları
yolu açılmış bulunacaktır,
10
— Köy enstitülerinin yeni mezunlarını köy
lerde temelli kalacak ve maksada en uygun bir şekilde
çalışabilecek duruma getirmeye muvaffak olabildiğ
iniz gün köylerimizde temeli sağlam bir maarif cihazı
kurmuş oluruz. Tıpkı bunun gibi öğretmen okulların
dan yeni çıkan genç öğretmenleri stajyerlik zamanında
gereken önderliği yapmak suretiyle mesleğin iyi birer
unsuru yapabildiğimiz takdirde ilk öğretim cihazım
tam mânasiyle kuvvetlendirmiş oluruz. Bu da başta
maarif ve köy enstitüsü müdürleri olmak üzere ilk öğ
retim alanında vazife gören müfettişlerin, maarif me
murlarına ve gezici başöğretmenlere düşmektedir. Va
zifelilerin bu bakımdan işlerini plânlaştırmalan, yılın
türlü aylarında veya günlerinde yapacakları veya ilgi
li kanunlara göre yapmaya mecbur olduklan işleri tes
bit etmeleri, bu plân ve tesbitleri bir takvim gibi göz
önünde tutmaları lâzımdır. Bu hususları yapmakla mü
kellef bulunanların terfilerinde, bu çalışmalar göz önün
de tutulacaktır.
Gereğinin yapılmasını ve keyfiyetin ilğlilere biidıriimesini rica ederim.

Bölge müfettişlerinden başka müfettişler bilhassa
okulu ve öğretmeni çok olan valiliklerde ayrıca köy ve
diğer kaza okullarında vazifelendirilmiyecekler yalnız
valilik merkez okullarındaki teftiş, mürakabe ve tahkik
işlerinde devamlı çalıştırılacaklardır. Bunlardan birisi
Valilik Maarif İnzibat Meclisi âzalığına seçilmek üze
re Vekilliğe inha edilecektir. Böylece merkezlerdeki
müfettiş sayısı azaltılacakur.
Öğretmen sayısı çok olan valiliklerle, diğer va
liliklerde 4274 sayılı kanun gereğince kurulacak disip
lin kurullarındaki üyelikler için de valilik merkezlerinde
her halde bir bölge müfettişliği bulunacaktır. Onun için
kesiminizdeki köy enstitü müdürlüğü ile,temas ederek
4274 sayılı kanunun 39 uncu maddesi gereğince mü
fettiş sayısınca bölgelerin teşkili temin edilecektir. Bu
duruma göre teftiş bölge merkezlerinin ve hudutları
Maarif Vekili
nın neresi olması uygun düşeceğini acele bildirmeniz
H. r .
Has an-Âli Y ü cel
ve idareniz emrindeki müfettişlerden münasip görecek
lerinizin tâyinleri yapılmak üzere yeni bölgelere gö
N O T; Maarif müdürlüklerine, köy enstitüsü mü
re inha etmeniz uygun görülmüştür.
dürlüklerine yazılmıştır.
8
— İlk öğretim müfettişlerinin mühim bir kıs
Valiliğin adı
İlk öğretim Müfet
mı askerlik ödevlerini yapmak üzere zaman zaman va
tişleri kadrosu
zifelerinden ayrıldıkları için müfettişi bulunmıyan bir
bölgenin işlerini ilâveten bir başka müfettişin yapması
Afyon
4
zaruretiyle karşılaşılmaktadır. Bu sebepten bölgeler ge
2
Ağrı
nişleyince bu bölgelerin içinde çalışan ' öğretmenleri
Amasya
2
türlü bakımlardan teftiş ve mürakabe de aynı nispette
Ankara
18
güçleşmektedir. 4357 sayılı kanunun tatbiki dolayısiyle
Antalya
3
stajyer öğretmenlerle kıdem zammını doldurmuş öğ
Aydın
3
retmenlerin çalışmalarını teftiş ederek haklarında ka
Balıkesir
5
naat serd etmek, bu öğretmenlerin terfi ve tecziyeleri ile
2
Bilecik
ilgili işleri kanunun tesbit ettiği esaslara göre yürütmek
Bingöl
—
her ne bahasına olursa olsun bir zaruret olarak karşı
Bitlis
1
mıza çıkmaktadır. Onun için 1943 yılı bütçesiyle alı
Bolu
3
nan müfettişlerin harcırah tahsisatı ve bunlara köy
Burdur
3
enstitülerine talebe seçimi için verilen tahsisatla, tefti
Bursa
7
şe çfktıkları vakit yalnız bir işle meşgul olmıyarak ğ tÇanakkale
3
tikleri yerlerde yapılması gereken diğer işleri de yap
Çankırı
3
tırmak ve böylece hem yol parasından hem vakitten
Çoruh
1
tasarruf ederek işleri gördürmek lâzımdır.
Çorum
3
4357 sayılı kanunun üçüncü, dördüncü ve beşin
4
Denizli
ci maddeleriyle ilgili olarak yapılacak işler bakımın
Diyarbakır
3
dan valiliğinizde çalışmakta olan ilk öğretim müfettiş
Edirne
3
lerini tenvir, her fırsattan istifade ederek bu işleri ba
Elâzığ
2
şarmalarım onlara telkin ve bunlarla ilgili her türlü
2
Erzincan

M a a rif V e k illiğ i T e b liğ le r D e rg isi

S a y fa : 2 0 2
Valiliğin adı

Erzunım
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşane
Hakiri
Hatay
İçel
İsparta
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Niğde
Ordu
Rize
Samstın
Seyhan
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tvmceli
Urfa
•
Van
Yozgat
Zonguldak

İlk öğretim Müfet
tişleri kadrosu
S

İLK ÖĞRETİiM UAHM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 6/8977
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4

4
2^
8
3
6
S
X
ö
5
8
4
4
5
3
1
4
—
3
s
1
4
7
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2/VII/1943
ÖZET:
Disiplin kurulları
üyelerinin harcırahı
h.

42“4 sayılı kanunun yedinci ve sekizinci madde
lerine tevfikan kurulacak disiplin kurullarına üye ola
rak seçilecek gezici başöğretmen, gezici öğretmen, öğ
retmen ve eğitmenlerin toplantılara gelip gitme yol pa
ralarının
Vekilliğimiz
bütçesindeki <Köy okullan
ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım» tahsisatından
ödenmesi Divanı Muhasebatça kararlaştırılmıştır. Bu
hususu bildiren 20/V/1943 tarihli ve 211579/1582 sa
yılı karşılığın örneği aşağıya çıkarılmıştır. Disiplin ku
rulu Ü7*eleriain tahakkuk edecek yol paralarının eğit
menler ücreti ve çeşitli masrafları için Vekilliğimiz
bütçesinden gönderilecek yardım tahsisatı tasarrufla
rından ödenebileceği gibi yardım parasından bir kıs
mını kararda bildirildiği gibi bütçenizde açılacak hu
susi fasla koymak suretiyle de ödenebilir ki ikinci şekil
daha muvafıktır.
Gereğince ış yapılması lüzumunun ilgililere teb
liğ buyrulmasını rica ederim.
Maarif Vekili

H. T.

Hasan-Âli Yücel

ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım) maddesine tah
sisat vaz’edilmiş ve umumi bütçeden malsandıklarınca
vâki bu ve emsali yardımlara mütaallık tediyelerde tediyatm, bütçeye mevzu tahsisat dâhilinde kendisine ve
rilen tediye emri muhteviyatını aşıp, aşmadığını ve
yardımı icabeden müessesece kabzedilip edilmediğim
tetkikten ibaret bulunmuş ve bu şekilde bir kalemde
veya birkaç defada yapılan tediyeler doğrudan doğruya
idarei hususiyeler namına yapılıp bu idarelerce toptan
ırat ve Yüce Vekâletlerinden alınan direktif üzerine
kendi mevzuatı dâhilinde tertiplere ayrılarak masraf
kaydedilmekte bulunmuş olmasına göre umumi bütçeden
yapılan bu yardımdan 3238 sayılı kanuna tevfikan eğit
menler için ücret ita vğ<-yine bu mevzu dâhilinde inşa
at, tamir, tesisat gibi işlere para sarf edilmiş buluna
cağı gibi kanunen harcırah itası icabettiği surette alâ
kadarlara verilecek harcırahın vilâyetlere verilen bu
yardı.m tahsisatına mukabil kendi bütçelerinde açacaklan tertipten tediyesi de mümkün ve kanuna uygun gö
rüldüğünü umumi heyetin 20/V/1943 tarihli karariyle
ve saygılarımla arz eylerim.
D M. Reısı

NEŞRİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ

28/VI/194İ
ÖZET:

Sayı :83/6180
T. C.
DİVANİ MUHASEBAT
REİSLlGİ

—
3
4
3 ^
3
3
1
2
i
3
3

12 T em m uz 1943

20/ F/ İ943

ÖZET:

«Orta Öğream Ta
lebe Kılavuzu* ad
lı kitap h.

1064

Sayı: 211579/1582

Maarif Vekilliğine
ilk Öğretim Umum Müdürlüğü ifadesiyle alman
3/V/943 günlü ve 6160 sayılı yazıları cevabıdır:
Yüce Vekâletleri
bütçesinde (Köy okullariyle
enstitülerinin eğitmenleri ve gezici başöğretmenleri ve
öğretmenleri ve köy enstitü mezunlarına 3803 sayılı
kanuna göre verilecek ücret ve bilûmum masraflar)
unyanı altında açılan faslın birinci (Köy okulları

Vekilliğimiz Orta Öğretim Şube Müdür Muavmı
Rahmi Akman ile Erkek Teknik Öğretim Şube Mü
dür Muavini Kenan Şenel tarafından müştereken yazı
lan ve Ankara kitapçılariyle İstanbul’da Remzi Kitabevinde 75 ktıruş fiyatla satılmakta olan «Orta Öğretim
Kılavuzu» adlı kitabın talebe ve talebe velileri için fay
dalı bir eser olduğu anlaşılmışnr.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekİü

A. ö .

Hasan-Âli Yücel

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.
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ANKARA — MAARİF MATBAASI

m a a r if

v e k il l iğ i

MÜDÜRLÜĞÜNCE
pa za rtesi

n e ş r iy a t

HER

Gü n l e r i

HAFTA
ç ik a r i-

LIR. ILGILI MAKAM VE MÜES-

T. C .
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR,
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE G Ö N D ERlLM £lİD H

TEBLİĞLER DERGİSİ
ULT:

19 TEMMUZ 1943

5

TAMİMLER:
KIZ TEKN İK ÖGRETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı

11315

1065

14/VII/1943
Ö ZET;
Okulların malzeme
siparişleri hc

Bazı kız teknik öğretim okullarının ihtiyaçla
rı ol^n malzemeyi okul tahsisatnıdan doğrudan doğru
ya Nişantaşı Kız Enstitüsüne sipariş verdikleri anla.şılmıştır.
Okulların bu gibi hususlarda doğrudan doğruya
Vekilliğe müracaatieri lâzımdır.
Gereğinin tuna göre yapılmasını rica'^ederim.
Maarif Vekili y.

N.

B.

R. V zel

okullarının demirbaş eşya defterine kaydedilmesi lâ
zımdır. Maarif müdürleri öğretmenin her hangi
bir sebeple vazifesinden muvakkaten veya büsbütün ay
rılması takdirinde kursa ait bütün eşyaları bir mazbata
mukabilinde köy ihtiyar heyetine teslimini temin edecek
lerdir. bu mazbatanın bir sureti maarif müdürlükleri
ne, diğer bir sureti de demirbaş eşyada vukuat olduk
ça takip için okul idarelerine verilecektir.
Gereğinin buna göre yapılmasını ve deımrbaş eş
yanın hiçbir suretle kaybolmaması için tedbir alınmasını
rica ederim.
.
Maarif Vekili

N.

B.

ORTA Ö ğ r e t i m u m u m
M ÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 19672

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayn 51293/6

2/VU/1943
ÖZET;

Liseleri bitirdikleri okullardan gayn
*
okullarda
imtiha
na girenlerin dip
lomaları h.
Liseleri bitirdikleri okuldan gayrı okullarda ol
gunluk imtihanına girenlerin olgunluk diplomalarının
lise bitirme diplomasını aldıkları okullarca tanzim edil
mesi uygun görülmüştür. Olgunluk imtihanlarını ver
dikleri halde diplomaları henüz tanzim edilmemiş olan
lar hakkında da buna göre muamele yapılmasını rica
ederim.
Maarif Vekili

1066

H.

A.

BEDEN
TERBhT.SI
UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
FUTBOL FEDERASYONU
Sayı : 28

1067

Hasan-Âli Y ü cel

6/V II/1943
ÖZET:
Futbol gurup bi
rincilikleri h.

ii.

A,

Görülen lüzum üzerine bu yıl futbol gurup bi
rincilikleri yapılmıyacaktır. Bilgi edinmenizi saygıla
rımla rica ederim.
Umum Müdür y.

S a y ı: 2047/4/479

KIZ TEKN İK ÖGRETIM
Mü d ü r l ü ğ ü
Sayı : 10798

1068

6/1 11/i 945
ÖZET:
Köy kadınlan ge
zici
kurslarındaki
demirbaş
eşyanın
kaydi h.

Köy kadınları gezici kurslarındaki demirbaş eşya
nın bu kursların bağlı bulıandukları akşam kız sanat

5 / K / J 9-13

1070

Haşan-Ali Yücet

14/VII/1943
ÖZET:
Su sporu h.

3 ■—^ Velilerinin muvafakatlerini almış olmaları
şarttır.
Kulüplerin bölge başkanlığı yolu ile yapacaklan
müracaatlerde bu kulüplerden müsabakalara katılmaya
razı olan talebelerden durumları müsait olanlara okul
müdürlüklerince 1943 yaz mevsimine mahsus olmak
üzere fotoğraflı birer belge verilecek ve netice liste
halinde Vekilliğimize bildirilecektir.
Gereğince hareket edilmesini dilerim.
Maarif Vekili

AL

A.

-

BEDEN
TERBİYESİ
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
FUTBOL FEDERASYONU
Sayı : ..4 3/34

Ö ZET:

1069

BEDEN TERBİY ESİ VE
İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

V . Â . ^ av aıtr

Hasan-Âli Yücel

Her hangi bir okul
dan mezun olan ta
lebeye ilk ve orta
şahademamelerinin
iadesi h.
Her hangi bir okuldan mezun olaiı veya muh
telif sınıflardan ayrılmış olan talebeye ilk veya orta
okul şahadetnamelerinin iadesinde bir mahzur olup
olmadığı bazı okullardan sorulmakta olduğundan
keyfiyetin tavzıhan tebliğine lüzum hâsıl olmuştur.
1 — Liseden, orta okuldan veya öğretmen oku
lundan mezun olan talebenin ilk
veya orta okul
şahadetnamelerinin kendilerine iadesinde bir mahzur
yoktur. Ancak talebenin dosyasında bu şahademamenin
bir sureti alıkonulmalıdır,
2 — MuhteLf sınıflardan muhtelif sebeplerle ay
rılmış olan talebenin de ayrıldıkları sebep ve sınıf şa
hadetnamelerinin arkasında gösterilmek ve yine sureti
dosyada alıkonulmak şartiyle evvelki okula ait şaha
detnameleri verilebilir. Yalnız şahadetnamelere verile
cek şerhlerin tahrif edilmiyecek şekilde okunaklı ol
masına itina edilmelidir.
Maarif Vekili

Bîden terbiyesi bölge başkanlıklarına

V. O .

SAYI: 233

,

Okul spor yurtlarında bulunan talebelerden su
sporlarında ileri başarı gösterenlere yüksek \asifli müsab.ika imkânı vermek randımanlarını artırmak araaciyle su sporlarına mahsus yerleri ve vasıtaları bulu,
nan kulüplerin su sporları şubesine girmeleri ve bu
kulüpleri yalnız su sporları müsabakalarında temsil et
meleri uygun görülmüştür. Ancak bu talebelerin:
1 — Beden terbiyesi öğretmeni ve okul idarele
rince her yönden tavsiyeye lâyık olması,
2 — Sıhhi durumlarının su sporları müsabaka
larına iştirake elverişli bulunduğu hekim raporu ile
tesbiî edilmesi,

1071

Hasan-Âli Y ü cel

8/177/1943
ÖZET;
Antrenör, monitör
eğitmenlerin çalış
ma raporları h.

Maaş veya ücretlerini bölge veya umum müdür
lükten alan bilumum antrenör, monitör ve eğitmenlerin
çalıştıkları yer, gün ve saatleri ve vasati kaç kişi çalış
tırdıklarım gösterir mufassal bir raporun âcilen gönde
rilmesini ve bu raporların her ay gönderilmesinin usul
ittihazını saygı ile rica ederim.
Umum Müdür y.

F, O.
BEDEN
TERBH^ESI
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
ATICILIK FEDERASYONU
Sa/ı • 249/33

1072

V* Â . Savaa§tr

8 /V U /1 9 4 3
ÖZET;
22 çap tüfek sipa
rişi h.

Beden terbiyesi bölge başkanlıklarına
Tüfek tedariki güçleştiğinden kâfi miktarda 22
çap tüfek sipariş vermek istiyoruz. Fiyatı takriben 130
lira olan bu tüfeklerden ne miktar satın almak istediğini
zi 30 temmuza kadar bildirmenizi rica ederim.
Umum Müdür y.

H . Ü.
İLK OKUL ÖĞRETMEN
LERİ SAĞLIK VE İÇ
TİMAİ YARDIM SAN
DIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

V. Â. Savadır
22/VI/194 3

Sayı: 69

1073
1 — Merkezlerinde Ziraat Bankası şubesi bulunımyan kazalarda Yapı Sandığı hisseleri mutemetler ta
rafından posta havalesiyle (Ankara Ziraat Bankası
49-4429 cari hesabı) adına gönderilecektir.
2 — Yüzdeler asıl maaşların emsal hâsılı üzerin
den hesaplanacaktır. Fevkalâde zamlar, idare ve mes
ken ücretleri kesintiye tâbi değildir.
3 — Ana starü 10 mayıs 1943 tarihinden itibaren
yürürlüğe girdiğinden hisseler de bu tarihten itibaren
kesilecektir.

S a y fa :

Maarif VekilJigi Tebliğler Dergisi

204

4

— Ortaklar sandıkça kendilerine verilen nu.
maralarla tescil edileceklerinden başka yere nakilleri ha
linde numaralan değişraiyecektir.
5 — Umumi veya hususi muvazeneden maaş alan
ve ilk öğretim teşkilâtında vazife gören bütün öğret
menler, müfettişler, maarif müdür ve memurları sandı
ğın tabiî ortaklarıdır.
6 — Statü hükümlerine göre Yapı Yardım San
dıklan ayrı ayrı kurullar tarafından işletileceğinden
seçimler ona göre yapılacaktır.
7 — Yapı alanında yakında başlıyacak olan ça
lışmalarımıza esas olmak üzere her kaza kurulunun
aşağıdaki hususları inceliyerek sonucu sandık müdür
lüğüne bildirmelerini rica ederim:
A) Kaza merkezinde evsizlik yüzünden yerleşememiş
kaç öğretmen vardır?

B)

Kaza merkezinde mesken sıkınası çeken kaç öğ
retmen vardır?
C) İlk adımda kaza merkezinde durumları (A) ve (B )
fıkralarına uyan öğretmenlere ev yaptırmak için
bedeli karşılığında temin edilecek arsaların metre
karesinin ortalama fiyatı nedir?
Resmî ve millî kurumlarla şahıslardan yardım ve
teberru suretiyle kaza imar plânı içinde bunların
sayısına yetecek kadar arsa temini mümkün müdür?
(Her ev için düşünülen arsa tutarı Tebliğler Der
gisinin 227 sayılı nüshasında çıkan «Yapı Müsa
baka Şartnamesi» inde gösterilmiştir.)
İlk Okul Öğretmenleri Yapı Sandığı Müdürü

H. Z. K a lk a n a

SEFERBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 803'r5M 427

1 — Orta okullardan mezun olan talebelerden
makbul bir sebebe mebnı şimdiye kadar ehliyetname
lerini alamamış olanlarla, diplomalarında askerlik der
sinden terfi notu yazılı olanların da ehliyetnameleri
kendilerine varilecektir. Bu ehliyetnamelere ralebenm
mezun oldukları yıl, askerlik dersi öğretmem bulunan
zat tarafından verılm;ş olan amelî ve nazarı notlar ve
var ise tarihleri ehliyetnamelere yazıldıktan sonra bu
notlan o zaman vermiş olan askerlik dersi öğıetmeru.
ile mümeyyizlerinin ve okul müdürlerinin rütbe ve
isimleri imza yerlerine yazılacak, alt tarafı bugün va
zifede bulunan askerlik dersi öğretmeni ile bugünkü
müdür tarafından okulun esas kaydına mutabık oldu
ğu tasdik edilerek bir tarih konup imza edilecektir,
2 — Bundan başka ehliyetnamenin bugüne' ka- dar verilmemesi sebebi de ayrıca ehlıyemamenın alt
kısmına yalnız müdür tarafından yazılarak tarih ve
imza konduktam sonra mühürle tasdik olunacaktır.
Bu suretle tamamlanmış ehliyetnameler tasdik
edilmek üzere askerlik mıntaka komutanlıklarına gön
derilecektir.
Gereğinin buna göre yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
Al. B
Iluiun-Ali i ücti

Asekerî orta ehliyetnameler hakkında 225 sayılı
Tebliğler Dergisinde çıkan 14/V/1943 tarihli ve 870
sayılı tamime ektir:

d e rg is in in
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V E S İK A L A R I
in ci sayısı

y a y ın la n d ı.

Bu sayıdaki yazılar:
Ebedi Şef

A t a t ü r k ’ ün D i l K u r u m u n a
d ire k tifle ri

F aik Re^it U N A T
S e lim

I I . nin K a p u d a n -ı D e r y a K ı l ı ç
A li

P a ş a ’ya e m ir le r i

Z a rif
K iğ i

d e m ir

ORGUN

m a d e n le r in d e

y a p ıla n to p

g ü lle le r in in A v ru p a s e f e r l e r i iç in E rzu ru m d a n g ö n d e r ilm e s in e

a it üç v esika

Ş e rif B E Y G U
S ilih d a r - ı Ş e h riy a ri ve D a rü s s a a d e a ğ a tı
ta y in le r i

h a k k ın d a

H a t t - ı H ü m a y u n la r

BAY KAL

N iz a m - ı C ed id e d a ir lâ y ih a la r

E n ver

TÂYİNLER:

Ziya K A R A L

K a p ıc ıb a ş ı N iş i i M e h m e t A ğ a n ın M o s 
İstanbul Erkek Sanat Ensu'tüsü Türkçe Öğretmeni
ve Müdür Muavini Ragıp Akyürek Burdur Erkek Orta
Sanat Okulu Müdür ve Türkçe Öğretmealığnıe nak
len tâyin edilmiştir.

k o v a s e fa r e t n a m e s i

F aik R e}it U N A T
S ı r a y B o s n a Ş e r ’ iye s ic ille r in e g ö re V i 
yana b o z g u n u n d a n s o n r a k i
rın d a

DÜZELTM E

harp

y ılla 

Bosna

H a lil İ N A L C I K

Askerî orta ehliyet
nameler h.

1074

t a r ih

tsm ail
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ÖZET:

19 T em m u z 1943

M ora
227 sayılı Tebliğler Dergisinde neşredilmiş olan
1048 sayılı tamimin 3 üncü maddesinin 3 üncü satırın
daki «Öğretmenlerinin» kelimesinin «Eğitmenlerinin»
olarak düzeltilmesi rica olunur.

i h t i l â l i ta rih ç e s i

Aziz B E R K E R

Fiyatı 103 kuruş

BU DERGİDEKİ KANTJNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DlCER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTLU.

l

12

23

31

45

2

13

24

35

46

3

14

25

36

47

4

15

26

37

48

16

27

38

49

6

17

28

39

30

7

18

29

40

51

8

19

30

il

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

5

.

ANKAKA

—

.MAARİh

MAİbAA^J

c.

MA.\RİF

VEKİLLİĞİ -NEŞRİYAT

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T.
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE P.ARASIZ GÖNT5ERÎLİR.

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARJ MALSANDIKLARINDAN BÎRİNE YATIRIO.IALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR

TEBLİĞLER. DERGİSİ
26 TEMMUZ 1943

CİLT: 5

6 — İmtihan soruları her sınıf için ayn ayrı ol.
mak üzere Vekillikten gönderilecektir.

TAMİMLER;
ORTA ÖĞRETİ.M UMUM
Mü d ü r l ü ğ ü
Sayı : 51293/2
21551

1075

24/7/1943
ÖZET:
Öğretmen yetiştiril
mek üzere lise ve
orta okullara alına
cak parasız yatılı
talebe h.

1 — 3400 sayılı kanuna göre liseyi bitirdiktec
sonra Maarif Vekilliğinin göstereceği yüksek tahsil mü.
esseselerinden birinde öğretmen yetiştirilmek üzere li
se ve orta okullara parasjz yatılı olarak girecekler için
açılacak müsabaka imtihanına girmek- istiyenlerin ka
yıt muamelesine 2 ağustos 1943 ten itibaren başlana
cak ve 21 ağustos 1943 te son verilecektir.

2 — Talip olanlar 21 ağustos 1943 cumartesi gü
nüne kadar bulundukları yerin lise müdürlüklerine, li
se olmıyan yerlerde orta okul müdürlüklerine ve orta
okul bulunmıyan vilâyet merkezlerinde de maarif mü
dürlüklerine birer dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Bu
dilekçeye üçüncü maddenin a, c, d ve e fıkralarında ya
zılı belgeler bağlanacaktır,
3 — Parasız yatılı kaydedilmek istiyenlerin şu
şartlan taşımaları lâzımdır:
a) Türk olmak (bu husus nüfus hüviyet cüzda
nının tasdikli suretiyle tevsik edilecektir.)
b) Lise ve orta okullar talimatnamesinin her
sınıf için tesbit ettiği yaşta bulunmak,
c) Bedence, ru^ıça, hasta, illetli, sakat ve kusur
lu olmamak (okullardan alınacak matbu örneğine göre
İstanbul’da Maarif Sıhhat Heyetince en az iki okulu
bulunan şehirlerde hu okulların okul ve pansiyon doklorlariyle teşkil edilecek -heyetler tarafından doldurula
cak raporlarla tevsik edilecektir. Yalnız bu heyetçe lü
zum görülecek vakalar resmî hastane sağlık heyetlerine
sevk edilecektir. İki okulu ve pansiyonu bulunmadığı
için heyet teşkil edilemiyen veya sağlık kurulu bulunmıyan yerlerde raporlar hükümet doktorları tarafından
doldurulacaktır. Röntgen olan yerlerde isteklilerin rad
yografileri de alınacaktır. Raporlar Maarif Matbaasın
dan gönderilecektir.)
d) Fakir olmak «fakirlik, belediyelere, köylü
ise köy ihtiyar heyetlerine tasdik ettirilecek fakirlik
mazbataları (örnek: 1) ile tevsik edilecektir.»
e) Çalışkanlığı, zekâsı, ahlâk ve seciyesi talebesi
bulunduğu okul tarafından tasdik edilmiş olmak, «ta
lebesi bulunduğu okul idaresince tanzim ve tasdik edi.
lecek çaışkanlık ve ahlâk belgesi (örnek: 2) ile tevsik
edilecektir.»
4 — Parasız yatılı olmak istiyen talebenin sınıf,
ta kalmış veya bütünlemeli olmamaları lâzımdır.
5 — Müsabaka imtihanarı bütün sınıflar için
şu tarihlerde yazılı olarak yapılacaktır:
a) Türkçe . Edebiyat 1 eylül 1943 çarşamba
(Saat 9 da)
b) Matematik 2 eylül 1943 perşembe (Saat 9
da)

7 — İmtihan komisyonları:
Her gurupun imtihan komisyonu okullarda okul
müdürünün, maarif dairelerinde maarif müdürünün
reisliği altında üç öğretmenden teşekkül edecektir. Li.
se ve orta okul bulunmıyan vilâyet merkezlerinde ilk
okul öğretmenleri veya ilk tedrisat müfettişleri komis
yonlara alınır. Komisyon reisi gerekli görürse komisyon
âzalarını çoğaltabilir.

SAYI: 234
12 — Komisyon reisi imtihan kâğıtları ile bir
likte, talebenin adlan, soyadları ve baba adlariyle geçim
durumlarını, erkek veya kız olduklarını, takıbettikleri
yabancı dil dersini gösterir ve aynı zamanda not yazıl
maya mahsus listeyi hazırlıyarâk gönderecektir. Reis
her talebenin geçim durumu hakkındaki kanaatini de
listeye yazacaktır, (örnek: 5)
13 — A ukardaki şartlar içinde parasız yatılı mü
sabaka imtihanlarını kazananların adlan gazetelerle ilân
edilecektir.

14 — Kazandıkları, okullara tebliğ edilen ta
lebeden okul doktorlarından heyet teşkiline imkân gö
rülemediği veya bulundukları yerlerde sağlık kurulu ol
madığa için hükümet tabiplerince doldurulan raporlar
la imtihanlara girmiş olanlar, bu raporları sıhhat ku
ruluna yeniden doldurtacaklar, radyografi aldıracak
lar ve sağlam oldukları anlaşılırsa kabul edildikleri
9
— Vekillikten gönderilecek soru zarfları im.
okullara gideceklerdir.
tihan günü komisyon tarafından tâliplerin önünde tam
_
15 — Kazanan talebeler örnekleri Tebliğler Der
saat 9 da açılacaktır. Soruların cevaplan köşeleri ka
gisinin 145 inci ve 164 üncü sayılarında neşredilen
palı kâğıtlara yazılacaktır. Vekillikçe gönderilmesine
taahhüt senedini tanzim ettirerek verildikleri okullara
imkân bulunamıyan bu kâğıtlardan ihtiyacınız olan
beraberlerinde götüreceklerdir.
miktar ll/V/1942 tarih ve 13276 sayılı tamimle tes
16 — Sağlam olmadığı için veya her hangi bir
bit edilen esaslar dâhilinde okul kooperatifleri hesabı
sebeple gidemiyecek olan talebenin adı derhal Vekilli,
na Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğün
ğe bildirilecektir.
den getirtilecek ve parasız imtihana girecek her talebe
17 — İmtihanların yapılacağı yerler aşağıda
den alınacak onar kuruşla kooperatife ödenecektir.
gösterilmiş ve imtihanlarda kullanılacak belge Örnekler
^ 10 — Müsabaka imtihanı şöyle yapılacaktır;
dercedilmiştir. Bu belgelerden okulda mevcut olanları
a) Soru zarflar açılmadan önce komisyon her
kullanılacak, yetmediği takdirde (1) örnek numaralı
talebeye birer kâğıt dağıtacaktır. Ayrıca müsveddelik
fakirlik belgesi imtihana girecek talebe tarafından (2)
kâğıt bulundurulmıyacaktır.
örnek numaralı çalışkanlık ve ahlâk belgesi, belgeyi
b) Her talebe imtihan kâğıtlarından her biri
veren okul tarafından, 3, 4, ve 5 örnek numaralı belge
nin sağ köşesindeki yere adını, soyadını, sıra numara
ler de imtihanın yapıldığı okul tarafından çizilmek
sını, imtihana girdiği okulun adını, sınıfını yazdıktan
Suretiyle temin edilecektir.
sonra komisyonun nezareti altında kapayıp yapıştıracak
18 — İmtihanların en sıkı dikkat ve itina ile
tır. Bundan sonra zarf reis tarafından açılacak ve soru
yapılmasını rica ederim.
lar komisyon âzasından biri tarafından tahtaya yazıla
Maarif Vekili
caktır.
H. A.
Hasan-Âli Yücel
c) Talebeye dikte ettirilecek soru çıkarsa tahta
ya yazılmayıp doğrudan doğruya talebeye yazdırılacak,
tır.
A
. d) Kâğıtların her iki tarafı cevaplarla tamamen
Afyonkarahisar
Afyon lisesi
dolup da yeni bir kâğıt lâzım olursa talebeye ikinci
Ağrı
Karaköse Orta Okulu
bir kâğıt verilecektir. Bir talebenin birden fazla kâğıt
Amasya Orta Okulu
Amasya
ları biribirine iğnelenecektir.
.
Merzifon
Orta Okulu
Amasya
e) İmtihan için tesbit edilen müddet biter bit
Ankara Atatürk Lisesi
Ankara
mez kâğıtlar toplanacak ve sayılarak zarflara konacak
Antalya Lisesi
Antalya
tır. Zarflar mumlanıp mühürlenecektir.
Aydın Orta Okulu
Aydın
f) İmtihana kaç talebenin girdiği, soru zarflan,
Nazilli Orta Okulu
Aydın
nın zamanında açılıp açılmadığı, imtihanın nasıl çere,
B
yan ettiği bir mazbata ile tesbit olunacaktır, (örnek:
- Balıkesir Lisesi
Balıkesir
4).
•
Bandırma Orta Okulu
II
— imtihanın sonunda talebenin cevaplan, Balıkesir
tâEdremit
Orta Okulu
Balıkesir
libi bulunmadığı için açılmıyan soru zarfları ile beraber
A>’\
’alık
Orta
Okulu
Balıkesir
bir zarf içine konup mühürlenecek, resmî taahhütlü
Gönen
Orta
Okulu
Balıkesir
olarak o gün Orta Öğretim Umum Müdürlüğüne gön
Bilecik Orta Okulu
Bilecik
derilecek ve zarfın üzerine parasız yatılı talebe imti
Bozüjük
Orta Okulu
Bilecik
hanlarına ait olduğu yazılacaktır. (Diğer evrak okul
Bingöl
Mf.
Müdürlüğü
Bingöl
da kalacaktır.)

8- — İmtihan komisyonu reisi, müracaat edenler
arasında yukarda yazılı şartları taşıyanların adlarım ve
künyelerini tesbit ederek kendilerine fotoğraflı birer
belge (örnek: 3) ve bir de sıra numarası verecektir.
İmtihana ancak bu fotoğraflı belgeyi gösterenler kabul
edilecektir.

-

S a y fa :
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Bitlis
Bolu
Bolu
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Bitlis Orta Okulu
Bolu Orta Okulu
Düzce Orta Okulu
Burdur Orta Okulu
Bursa Lisesi
İnegöl Orta Okulu
Gemlik Orta Okulu
M, Kemalpaşa Orta O.

Ç
Çanakkale Orta Okulu
Biga Orta Okulu
Gelibolu Orta Okulu
Çankırı Orta Okulu
Artvin Orta Okulu
Hopa Orta Okulu
Çorum Orta Okulu
İskilip Orta Okulu

Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çorum
Çorum

Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya

M
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Maraş
Mardin
Muğla
Muğla
Muş
Manisa

D
Denizli İsmet İnönü Lisesi
1
Diyarbakır .Lisesi

Denizli
Diyarbakır

E
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir

Edirne Lisesi
Elâzığ Lisesi
Erzincan Orta Okulu
Erzurum Lisesi
Eskişehir Lisesi
_

G
Gaziantep
Gaziantep
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane

Gaziantep Lisesi
Kilis Orta Okulu
Giresun Orta Okulu
Ş. Karahisar Orta Ok.
Gümüşane Orta Okulu
Bayburt Orta Okulu

Karaman Orta Okulu
Kütahya Lisesi
Simav Orta Okulu
Uşak Orta Okulu

Alalatya Lisesi
Arapkir Orta Okulu
Aianisa Orta Okulu
Akhisar Orta Okulu
Turgutlu Orta Okulu
Maraş Orta Okulu
Elbistan Orta Okulu
Mardin Orta Okulu
Muğla Orta Okulu
Milas Orta Okulu
Aiuş Orta Okulu
Salihli Orta Okulu

N

26 T em m u z 1943

S
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Siirt
Sinop
Sivas
Sivas
Seyhan

Samsun Lisesi
Bafra Orta Okulu
Adana Erkek Lisesi
Osmaniye Ona Okulu
Siirt Orta Okulu
Sinop Orta Okulu
Srvas Lisesi
Divriği Orta Okulu ,
Ceyhan Orta Okulu

T
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokat
Tokat
T rabzon

Tekirdağ Orta Okulu
Çorlu Orta Okulu
Tokat Orta Okulu
Zile Orta Okulu
Trabzon Lisesi
u

Urfa

Niğde
Niğde
Niğde

Niğde Orta Okulu
Nevşehir Orta Okulu
Aksaray Orta Okulu

Urfa Orta Okulu

V
Van

Van Orta Okulu
Y

O
Ordu
Ordu

Ordu Orta Okulu
Ünye Orta Okulu

R
Rize
Rize

Rize Orta Okuiu
Pazar Orta Okulu

Yozgat

Yozgat Lisesi

z
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Zonguldak Çelikel Li.
Bartın Orta Okulu
.
Karadeniz Ereğli Orta
Okulu

Ö rn ek:

1

H
Hatay
Hatay
Hakâri

_

Antakî'a Erkek Lisesi
İskenderun Orta Okulu
Hakâri Maarif Md.

P a r a s ız y a tılı o la ra k a lın a c a k t a le b e n in g e ç i m d u r u m u n u g ö s t e r ir b e lg e

T A L E B E N İ N

i
İsparta
İsparta
İçel
İçel
İçeÇ
İstanbul
İstanbul

İsparta Orta Okulu
Yalvaç Orta Okulu
Silifke Orta Okulu
Mersin Orta Okulu
Tarsus Orta Okulu
Kızlar için İstanbul Kız Lisesi
Erkekler için İstanbul
Cağaloğlu 2 nci Orta
Okulu
Çatalca Orta Okulu
İzmir Atatürk Lisesi
Bergama Orta Okulu •
Ödemiş Orta Okulu
Tire Orta Okulu

İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir

G
C

QJ
>
M Cİ
-T3 ^
< s

CJ

■

CQ C3

Ana

b a b a s ın ın
sağ

< 1

ve
o lu p

o lm a d ığ ı

A n a ve b ab asın ı
ana ve b abası

Ş e h it ç o c u 

yok sa

işi,

m aaşı,

b u n la r d a n

kazancı^
k e n d is in e

in t ik a l ed en em val ve e m lâ k , varsa m ik ta r ı,

ğu o lu p

veya v e lis in in işi,

k a z a n cı,

o lm a d ığ ı

a k r a b a lık derecesi

n e d ir ?

v e lis iy le

o la n

K
Kars
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
KIrklareli
KIrklareli
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya

Kars Lisesi
Ardahan Orta Okulu
İğdır Orta Okulu
Sarıkamış Orta Okulu
Kastamonu Lisesi
inebolu Orta Okulu
Kayseri Lisesi
Develi Orta Okulu
KIrklareli Orta Okulu
Lüleburgaz Orta Okulu
Kırşehir Orta Okulu
İzmit Orta Okulu
Adapazan Orta Okulu
Konya Lisesi
Akşehir Orta Okulu

Y u k a r d a g e ç im

g ö s t e r il e n -.......-........... -.........—
......................................m a h a lle ^
Kızı
miz h a lk ın d a n o lu p babası, an ası, velisi k en d is in i o k u ta m ıy a c a k k a d a r y o k su ld u r.

Not : 1
2

du ru m u

Bu belge imtihana girecek talebe tarafından çizilmek suretiyle temin edilecektir.
Bu belge belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından
tasdik edilecektir.
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Örnek : 2

S a y fa :

Örnek : 3

Ç a lışk a n lık v e ah lâk b elg esi
Talebenin

Ö r n e k “: 4

P a ra s ız y a tılı im tih an ın a
g irm e ğ e h ak k ı bulunan
ta le b e y e a it b elg e

A dı
B a b a s ın ın adı

20 7

im tih a n M azb atası

D o ğ d u ğ u yer
Fotoğraf

D o ğ d u ğ u yıl

Talebenin

Parasız yatılı o la ra k alın a ca k taleb en in

O k u lu

-------— ------------,-------- -—

S ın ıfı

-------------- eylül

S ı n ı f g e ç m e d e re 

S ıra N o

cesi

A d ı ve
O k u lu m u z ta le b e sin d e n _______n u m a ra lı
,

1 9 4 ____ _____________________

na ait soru zarfı ta ra fım ız d a n m uayene edi

Soyadı

Oğlu

H a n g i s ın ıf

'

Kızı

İm t ih a n ın a

lip z a rfın a çılm am ış o ld u ğ u g ö rü le re k tam

Fotoğraf

saat - ..... ..

da açıld ı. B u i m t i h a n a ___ ______

taleb e g irm iş im t ih a n la r ___________________ ....

g ire c e ğ i

------------------------------------------------------- -

ve ulusal duygusu iyidir.

cereyan etm iştir.

Öğretmenler Kurulu Reisi
Müdür

kza

• Âza

kza

kza

Âza

kza

kza

k za

N o t : Bu belge, belgeyi veren okul tarafından çizilmek
suretiyle temin edilecektir.

-

Âza

Reis
Âza

şekilde

Maarif (veya) Lise,
Orta Okul Müdürü

kza

kza.

im tih an ı

günü m u rak ab em iz a ltın d a yapıldı. İm tih a 

.

------------------- zeki ve çalışk an o lu p k a r a k t e r i

dersin d en

Not

Not

Bu b^Ige imtihanın yapıldığı okul ^ ra fın d a n
çizilmek suretiyle temin edilecektir.

Âza

Âza

Âza

Bu mazbata imtihanın yapıldığı okul tarafından
çizilmek suretiyle temin edilecektir.
Ö rnek : 5

P a ra s ız y a tılı o ia r a k a iın a ç a k ta le b e n in s ın a v la rı n e tic e s i
j

ly

B a b a s ın ın , b abası

T a le b e n i n
d
^2;

K a z a n d ığ ı
n o t la r

1

-

4-1

■

adı ve soyadı

3

3

3

>tJD
3

B a b a s ın ın
adı

~a

Ti
ù

C

O

Jo

Q

Q

B a b a s ın ın işi

g e ç im

O*
Ur

i

■
.....

1

...

!

i
•

-

-

’

.

-

^

c/5 35

r-<

1

i

:

i

j

Ü4 . l i î

I

ta le b e n in

.

2 —

S ın av a g ir e n ta le b e n in babası ölm ü ş veya şeh it olm u şsa çizelg ed e tasrih

3 —

T a le b e n in sın av ın a g ird iğ i s ın ıf h an esin e, sınavı k azan d ığ ı tak d ird e kabul ed ileceğ i s ın ıf yazılacaktır.
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1943-1944
başı

2/1140

ders

i m t ih a n

yılı
dev

re si h.

1076
1 — Liselerle orta okullarda, öğretmen okulla,

3

cağı aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir

rında ve meslekî ve teknik öğretim okullarında 194? —

2 — İlk okulların bütünleme imtihanları ile der.

1944 ders yılı başı imtihanlarının hangi tarihlerde ya.

se başlama tarihleri usulüne göre vilâyetler ilk öğretim

pılacağı ve yeni ders yılma hangi tarihlerde başlana.

meclislerince tâyin edilecektir.

— İmtihanların yapılışı ve imtihan ko

yonlarının teşkili hususunda Tebliğler Dergisinin 220
nci sayısında 1019 sıra numarasiyle neşredilmiş olan
tamime göre davranılacaktır.
Maarif Vekili Y,

K. Y.

İhsan Sungu

26 Temmuz 1943
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Sayfa :2 0 8

1943 — 1944 ders yılı başı imtihanları
I. Orta Öğretim Okulları

Günler

13

O r ta o k u lla r la
lise le r in 1 ve 2 .
s ın ıfla n

Ö ğ r e tm e n o k u lla r ın ın
m e s le k î s ı n ı f la r ı [ * ] *

L is e 3

O rta o k u l 3

Bütünleme imtihanlarının ve namzet talebe kaydının başlam ası

Ağustos Cuma

1
18

Ağustos Çarşamba

Bütünleme imtihanlarının bitmesi (akşam).

1Q

Ağustos Perşembe

Lise bitirme imtihanlarının başlaması

20

Ağustos Cuma

21

Ağustos Cumartesi

23

Ağustos Pazartesi

2) Tabiat Bilgisi

24

Ağustos Salı

3) Matematik

26

Ağustos Perşembe

Eleme imtihanı netice
lerinin tebliği

27

Ağustos Cuma

Sözlü imtihanların baş
laması

2

Eylül Perşembe

Lise bitirme imtihanlarının bitmesi (akşam)

3

Eylül Cuma

Lise bitirme imtihanı neticelerinin tebliği

6

Eylül Pazartesi

9

Eylül Perşembe

11

Eylül Cumartesi

13

Eylül Pazartesi

14

Eylül Salı

16

Eylül Perşembe

4) Tabiiye grubu veya 4) Felsefe grubu
Matematik grubu
veya Tarih

1

Eylül Çarşamba

Lise ve orta okullara alınacak parasız yatılı talebenin Türkçe - Edebiyat imtihanları.

2

Eylül Perşembe

'
Lise ve orta okullara alınacak parasız yatılı talebenin Matematik imtihanları.

imtihanların başlaması
Eleme imtihanları :
1) Türkçe

Bütünleme imtihanları
nın bitmesi (akşam)

-

-

■

'

Sözlü imtihanların bit
mesi (akşam)

İmtihanların bitmesi
(akşam)
Devlet Olgunluk İmtihanları
Ed. kolu:
.
Fen kolu;
Klâsik kol:
1) Türkçe Korap.
1) Türkçe Komp,
l) Türkçe Komp.

Orta ve lise sınıfları için namzet talebe kaydına
son verilmesi (akşam)

2) Edebiyat

Öğretimin

2) Matematik gr.

2) Lâtince

başlaması

3) Felsefe grubu
veya Tarih

3) Tabiiye grubu
veya Fizik

3) Edebiyat
veya Tarih

.

1
i

4) Tabiîye grubu
veya
Matematik gr.

[ ] Orta okul ve lise sınıflarını ihtiva eden okulların bu kısımlarındaki talebe, orta okul ve lise talebesi ile aynı tarihlerde

imtihanlara gireceklerdir.

i

26 T em m uz 1943
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Ticaret Öğretim Okulları

II.

T ica re t liseleri ve orta ticaret o k u l
larının 1 ve 2 nci sın ıfla n

Günler

Sayfa :2 O9^

13 Ağustos Cuma

Akşam ticaret oku lların ın son
sın ıfla rı

T icaret liseleri ve orta ticaret
oku lların ın son sın ıfla n

Talebe kaydının ve bütünleme imtihanlarının başlaması

23 Ağustos Pazartesi

Bütünleme imtihanlarının sonu

24 Ağustos Salı

Bitirme imtihanlarının başlaması

-

1 Eylül Çarşamba

Bütünleme imtihanlarının sonu

-

10 Eylül Cuma

Bitirme imtihanlarının sonu

13 Eylül Pazartesi

Öğretimin başlaması

Ij

111. Kız Teknik Öğretim Okülları
E rk ek orta terzilik o k u 
lunun I, II nci sın ıflarile tam teşekk ü llü kız
en stitü leri esas I, I I ,
I I I , IV ve özel IV üncü
s ın ıfla n

i
G ünler

1

E rk e k orta terzilik oku -'
lu I I I ve IV üncü sın ıflariyle kız en stitü leri
esas V ve özel V inci
s ın ıfla n

Eylül^Çarşamba
(sabah)

10

Eylül Cuma
(sabah)

14

Eylül Salı
(akşam)

Son sın ıfla rı teşekkül
etm iyen kız en stitü le
rin in I, I I . m , IV ve
özel IV üncü s ın ıfla n

Talebe kaydının başlaması

Akşam kız sanal okullariyle akşam erkek
terzilik okulu

•
Bütünleme imtihanları ile
Meslek Okuluna alınacak
talebelere ait müsabaka
imtihanlarına ve imtihan
kâğıtlarının tetkikine baş
lanması
'

Bûtünlem.e imtihanlarının başlaması

'

^

Bütünleme
•-

• 15 Eylül Çarşamba
(sabah)
21

K ız m eslek öğretm en
okulu

»
Kız Meslek Öğretmen Oku
luna alınacak talebelere ait
imtihan işlerinin bitmesi

imtihanlarının
sonu

Umumî derslerin bitirme
imtihanlarının başlaması

Eylül Salı
(akşam)'

Umumî derslerin bitirme
imtihanlarının sonu -

1 22 Eylül Çarşamba
(sabah)

Pratik ve mesleki derslerin
bitirme imtihanlarının baş
laması

Bütün şubelerde bütünleme imtihanlarının
başlaması

Pratik ve mesleki derslerin
bitirme imtihanlarının sonu

Bütün şubelerde bütünleme ve bitirme imtihanlarının
sonu

‘

i

1 30 Eylül Perşembe
1
(akşam)
4
1

Birinciteşrin
Pazartesi

Bütünleme
-

imtihanlarının
sonu

Bütünleme

imtihanlarının
sonu

Öğretimin başlaması

Not: 1 — Kız Meslek Öğretmen Okulu ile bütün şubeleri teşekkül etmiş olan kız enstitüleri ve mülhak akşam kız sanat okulları ve erkek orta terzilik okulu
üğretmenleri 9 Eylülde, son sınıfları teşekkül etmiyen kız enstitüleri ile müstakil akşam kız sanat okulu ve akşam erkek terzilik okulu öğretmenleri 21 Eylülde
vazifeleri başında bulunacaklardır. Yeniden tayinleri yapılan öğretmen sitajiyerlerinin de maaş ve kıdemlerini kaybetmemek için 31 ağustosta behemhal vazifeleri
başında bulunmaları lâzımdır.
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S a y fa : 2 1 0

2 6 T em m uz 1943

IV. Erkek Teknik Öğretim Okulları
A. Erkek Meslek Öğretmen Okulu

1. ve 2 . S ı n ı f

G ü n le r '

‘

1
i

3. S m ı f

!
I. Fylûl Çarşamba

Atelye pratiğinin ve bütünleme imtihanlarının

başlam ası

^
1
1

_
4. Hylûl Cumartesi

6. Eylül Pazartesi

•

Bütünleme imtihanlarının sonu

j

Bitirme imtihanlarının başlam ası

^

10. Eylül Cuma

Mekanik ve tatbikî makine dersinin bitirm e imtihanı

13. Eylül Pazartesi

Meslekî Ruhbilim, Eğitbilim ve Öğretim Tnetodu bitirme imtihanı

. Bütünleme imtihanının sonu

. 18. Eylül Cumartesi (öğle)

Bitirme imtihanlarının sonu

i
1

4.

I. teşrin Pazartesi

Öğretime başlanması

B.

Erkek Sanat Enstitüleri ve Erkek

1
|

.

Orta Sanat Okulları

B it ir m e im t ih a n ın a ta b i o la n s ı n ı f l a r

1. ve 2 . s ı n ı f l a r

4. S ın ıf
3. S ın ıf

5. S ın ıf
9

23. Ağustos Pazartesi

Talebe

1. Eylül Çarşamba

kaydına başlanması

‘

Atelye pratiğinin başlaması
1

1. Eylül Çarşamba

Bütünleme imtihanlarının başlam ası

4. Eylül Cumartesi

1

.

6. Eylül Pazartesi

-

i
j

Bütünleme imtihanlarının sonu

Bitirme imtihanlarının başlam ası

m

-

*
!

- ,
1 Aritmetik ve
imtihanı

8. Eylül Çarşamba

Geometri

bitirme
i
i

10. Eylül Cuma

• ‘

.

Türkçe bitirme imtihanı
1
1

11. Eylül Cumartesi
18. Eylül Cumartesi
.
(Ö ğle)

■

•
Bütünleme imtihanlarının sonu

.

■'
'

Talebe kaydına son verilmesi

4. 1. Teşrin Pazartesi

Öğretime başlanması

' ■

.

'

Bitirme imtihanlarının sonu

*

!
!

t

25. Eylül Cumartesi

■

Meslekî resim bitirme imtihanı |

i

1
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S a y fa :

2I I

t»

C. Yapı Usta Okulları

Günler
;

B itirm e im tih anların a tabi olan sın ıfla r

I ; 2 ; 4. S ın ıfla r
•

3. sıu ıf

^ 23. Ağustos Pazartesi
1

‘

■
1. Eylül Çarşamba

5. sın ıf

Talebe kaydına başlanması

.

Atölye pratiğinin ve bütünleme imtihanlarının başlaması

1
-

! 4 . Eylül Cumartesi
j

6. Eylül Pazartesi

‘

'

.

Bütünleme imtihanlarının sonu

.
«

Bitirme imtihanlarının başlaması

-

9. Eylül Perşembe

Türkçe bitirme imtihanı

10. Eylül Cuma

Türkçe bitirme imtihanı

11. Eylül Cumartesi
13. Eylül Pazartesi
18. Eylül Cumartesi
25 Eylül Cumartesi

j

Meslekî Resim bitirme imtihanı

-

1
Meslekî Tekneloji bitirme imtihanı

'
Bütünleme imtihanlarının sonu

-

~

Bitirme imtihanlarının sonu

Talebe kaydına son verilmesi

4 I. teşrin Pazartesi

^
,

[

Öğretime başlanması

^

D. Akşam Erkek Sanat Okulları

Günler

23.

B itirm e im tihanına tabi olan sın ıfla r

|

-

i
|

Ağustos Pazartesi

Talebe kaydına başlanması

1.

Eylül Çarşamba

Bütünleme imtihanlarının başlaması

4.

Eylül Cumartesi

Bütünleme imtihanlarının sonu

6

Eylül Pazartesi

Bitirme imtihanlarının başlaması

18.

Eylül Cumartesi

4.
)..

B itirm e im tih anın a tabî olm ıyan sın ıflar

1. teşrin Pazartesi
.

.

Bitirme imtihanlarının sonu

Bütünleme imtihanlarının sonu
-

Öğretime başlanması

'

\

j

-
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S a y fa : 2 1 2
İL K Ö Ğ R E T İM U M U M
iM Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

Sayı : 09968

2 4/VII/1943

İLK ÖĞRETİM UMUxM
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZET:

1078

1077

Ö Z £T :
.Maarif yıllığı h.

•

Köy Enstitüleri Müdürlüklerine

Valiliklere
Cumhuriyetin 20 nci yılında çıkarılacak Maarif
yıllığında Vekilliğimiz umumi maarif faaliyetlerinin
kısa, fakat tam bir şekilde gösterilmesinin temini için
aşağıdaki maddelerde tesbit edilen malûmatın 15 ağus
tos 1943 gününe kadar Vekilliğe gönderilmesinin te
minini rica ederim.
Maarif Vekili

H. T.

24/VII/I943

Sayı: 09969

Maarif yıllığı h.

2 6 T em m u z 1943

Cumhuriyetin 20 nci yılında çıkarılacak Maarif
yıllığında umumi maarif faaliyetlerinin kısa, fakat tam
bir şekilde gösterilmesinin temini için aşağıdaki mad
delerde tesbit edilen malûmatın 15 ağustos 1943 gü.
nüne kadar Vekilliğe gönderilmesinin teminini rica
ederim.
Maarif Vekili

H.

Hasan-Âli Y ücel

1 — Cumhuriyetin ilânından beri kurulan yeni
ilk öğretim okullariyle, kurumlanın adlan, yerleri,
sayılan ve bunların içinde bulunduğumuz yıla kadar
gelişim bakımından geçirdiği istihaleler,
2 — Cumhuriyet devrinde açılan ilk okul veya
kültür kurumlarından son yirmi yıl içinde teşkilât ve
kadro bakımından görülen değişikliklerin mukayeseli
tablosu,
3 — Cumhuriyet devrinde yapılan -ilk öğrenimokul veya kültür kurumlarının binalarının sayısı ve
bu binaların resimleri,
4 — Cumhuriyetten önce mevcut olan kültür
kurumlan binalarına yapılan ilâvelerin neler olduğu
ve bunların resimleri,
. •
5 — İlk öğretim okul ve kültür kurumlarının
kütüphane, müze ve benzeri sair teşekkülleri hakkında
malûmat ve bunların resimleri,
6 — Son yirmi yıl içinde Valiliğiniz hususi
idare bütçesinden ilk öğretim okul ve kurumlan için
de ayrılan tahsisattan her yıla ve masrafın nev’ine gö
re düzenlenmiş cetveli,
7 — Valilikteki ilk öğretim okul ve kururnla.
nndaki talebe hayatı ve eğitsel teşekküllerin faaliyeti
hakkında malûmat.

T.

Hasan-Âli Y ü cel

1 — Müessesenizin kuruluşundan beri yapı
lan binalar, tesisler, kullanıldıkları işler, resimleri.
2 — Enstitüye alman talebenin )al yıl sayısı,*
3 — Kuruluşundan beri müessesenizde çalışmış
öğretmenlerin künye listesi,
'
(Kanuni sebeplerle enstitüdeki işlerinden çıka,
rılanlar yazılmıyacaktır)
4 — İlk yıldan beri her malî yılda enstitünüze
gönderilen tahsisatın sarf mahallerine göre cetveli,
5 — Mütedavil sermaye işletmesine ait malûma,
tm her malî seneye göre düzenlenmiş cetveli,
6 — Eğitmen kursları hakkında da aynı ma.
hiyette malûmatın verilmesi.
VE t e r b i y e
DAİRESİ

t a l im

1. — Her okulun tarihçesi hazırlanacak ve bu
tarihçe tören günü okul mensuplarına bir konferans
şeklinde anlatılacaktır.
2. — Bu tarihçede okulun kurulduğu tarih,
okulun kuruluşuna ait hâtıralar saptanacak, okulda
Cumhuriyet devrinde görülen gelişmeler ve 20 yıl
içinde yeniden inşaat ve tesisat yapılmışsa bunlar,
okulun öğretmenleri, talebesi ile mezunlan hakkın,
da bilgi verilecektir.
3. — Okulda bu son 20 yıl içinde müdürlük
etmiş şahsiyetlerin hal tercümelerinden kısaca bahset,
mek. mümkün olduğu gibi resimlerini bulmak kabil
olduğu takdirde bunları hizmet tarihleri de belirtil,
mek üzere münasip bir yere asılacaktır.
4. — Bu tamime göre kurumunuz . mıntaka.
hız . içinde yapılan hazırlıkları etraflıca bildirmenizi
rica ederim.
Maarif Vekili

K. Y .

Yazan:

Cumhuriyetin X X .
yıl bayramında ya.
pılacak törenler h.
29

İlkteşrinde

Hasan-Âli Y ü cel

O sm an lı T ü rk le rin d e İlim

Ö ZET:

1079

^

YENİ VEKİLLİK YAYINLARINDAN

21/VII/¡943

Sayı: 2/1545/9

Önümüzdeki

maksatla yapılacak tören
programınm hazırlanma
sında şu noktalara önem verilmesi gerektir:

D r.

.

A b d ü lh a k A D N A N - A D I V A R

İkinci tabı

Cumhuriyetin

'

X X . yılı, kutlanacaktır.-Bu bayram günlerinde yapı,

“Fiyatı

2 10

kuruş

lacak şenlikler arasında, her dereceden okul ve kuru,
mun kendi mazisini anması uygun görülmüştür. Bu

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.

23

12

1

34

'

-

-

45

33

46

25

36

47

4

26

37

5

27

38

49

28

39

50

29

40

51

19

30

41

52

9

20

31

42

53

10

21

32

43

54

11

22

33

44

55

2

24

3

6

17

7

18

8

.

-

.

'

.

48

•

ANKARA — MAARİF MATBAASI

MAARİF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE

NEŞRİYAT

HER

PAZARTESİ , GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜES-

T. C .
MAARİF VEKİLLİĞİ

SESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

YILLIK ABONESİ_40 KURUŞTUR.
ABONE TUTARI MALSANDIKLA
RINDAN BİRİNE YATIRILMAU
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMKLÎDÎl

TEBLİĞLER. DERGİSİ
ALT: 5

2 AĞUSTO S

KANUNLAR:
Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memürları
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
teşkilât ve memurin kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
Kanu7i No. -4439

Kabul tarihi: 9 /7/1943

Madde 1 — 3017 numaralı kanunun 26 ncı
maddesinin (D ) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
“
D)
1 2 3 -

Köy
Köy
Köy
Köy

sağlık teşkilâtı:
hekimleri,
ebeleri,
sağlık memurlan.

1) Köy hekimleri: Gerekli olan köylere
köy guruplarına birer köy hekimi tâyin olunur.

veya
-

2) Köy ebeleri: Gerekli olan köylere veya köy
guruplarına birer köy ebesi tâyin olunur. Bu ebe1er köy guruplarına memur edildikleri takdirde sey
yar vazife, görürler. Kendi guruplarına ait köylerdeki
seyahatlerinden dolayı bunlara merkezleri dışında ge.
çirecekleri her gün için Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekilliği bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere
yol masrafı verihr.
Köy ebelen iki sınıftır.
Birinci sınıf köy ebeleri; köy enstitüleri kız ta
lebeleri arasından hiaarif ve Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar dâhilin
de köy ebesi yetiştirilmek üzere her yıl hiaarif ve Sıh. hat ve İçtimai Muavenet Vekilleri tarafından müştere
ken tâyin olunacak adedde ayrılıp köy ebe mekteplerin,
de tahsil ettirilenlerdir.
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ne Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekillikleri ta.
rafından müştereken tâyin olunacak adedde ayrılıp hu.
susi öğretime tâbi tutularak yetiştirilir. Bunların tahsil
esnasında tatbikat için hastanelere ve diğer müesseselere gidiş geliş yol masrafları Sıhhat ve İçtimai Mu.
avenet Vekilliği bütçesinden verilir.

leri dört sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve.
kiniğinin göstereceği yerlerde köy ebeliği yapmaya
mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirmekten ka
çınanlardan kendileri için yapılan masraf, nizami fa
iziyle birlikte aynen ve Tahsili Emval Kanununun hü
kümlerine göre tahsil olunur.

Madde 2 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağ.
İlk memurları köy enstitüleri kanununun 7 nci mad
desi gereğince köy öğretmenleri gibi aylık alırlar. An
cak bunların aylıklarının artırılması için adı geçen
maddede yazılı ders yılı, hizmet yıh olarak sayılır.

Madde 4 — Köy ebeleri ve sağlık memurları
mımhasıran köylerde vazife görürler. Bunların şehir
ve kasabalarda sanatlarını icra etmeyle haklan yoktur.

Birinci sımf köy ebeleri ve köy sağhk memurla,
rıha merkezleri olan köylerde 3803 sayılı kanunun
16 ncı maddesi gereğince öğretmenlere yaptırılacak
evler gibi birer ev yaptırılır. Bu evler bölgeye dâhil
bütün köylerin bütçelerine bu maksatla konulacak
tahsisatla meydana getirilir.
Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarının
merkezleri olan köylerin sınırları içinde ziraat işlerine
elverişli araziden ailenin geçimine yetecek kadar arazi
Köy Kanununa göre satın alınarak tahsis olunur. Ara
zinin bedeli bölgeye dâhil bütün köylerin bütçelerine
bu maksatla konulacak tahsisattan ödenir. Yaptırıla
cak evlerle tahsis olunacak arazi parçalan, bedehne ve
işçiliğine iştirak eden bölgeye dâhil köylülerin müşterek
mallarıdır. Bu araziden intifa hakkı vazifede bulundu
ğu müddetçe ebe ve sağlık memurlarına aittir.'Bu ara
zinin tahsisi, satın alınması ve istimlâki 4274 sayılı
kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre yapılır.
Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarına 3803
sayılı kanunun 11 inci maddesine göre istihsale yarıyacak aletler, ıslah edilmiş tohum, çift ve ziraat hay
vanlan bu memurlukların demirbaşlarına geçirilmek
suretiyle Devletçe parasız olarak verilir.
Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık rae.
murían askerlikleri halinde köy enstitülerinden me.
zun öğretmenler gibi 3803 sayılı kanunun 9 ımcu mad.
desi hükmüne tâbidirler.

ikinci smıf köy ebeleri; Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilliğince açılmış olan ikinci derecede ebe
mekteplerine kabul olunup bu mekteplerde talısillerini bitirenlerdir.

Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memur,
lan 3803 ve 4274 sayılı kanunlarla köy öğretmenlerine
temin edilen diğer her türlü haklardan da faydalanır
lar.

3) Köy sağlık memurlan: Gerekli olan köylere
veya köy guruplarına birer köy sağlık memuru tâyin
olunur. Köy guruplarına tâyin olunan sağlık memur
ları seyyar vazife görürler. Bunlar hayvan beslemek
mecburiyeri hakkındaki 4192 numaralı kanunun hük
müne tâbi değildirler. Bunlara kendi guruplarına ait
köylerdeki seyahatlerinden dolayı merkezleri dışmda
geçirecekleri her gün için Sıhhat ve içtimai Muavenet
Vekilliği bütçesinden 100 kuruşu geçmemek üzere yol
mas.rafı verilir.

İkinci sınıf köy ebeleri, birinci sınıf köy ebele
riyle sağlık memurlarının bu haklarından faydalana
mazlar.

Köy sağlık memurlan: Köy enstitüleri talebele.
ri arasından Maarif ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
killiklerince kararlaştırılacak şartlar dâhilinde her se
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Madde 3 — Birinci sınıf köy ebesi ve sağlık
memuru olacakların 3803 sayılı kanunun beşinci mad.
desi gereğince Maarif Vekilliğine karşı taahhüdetdkleri mecburi hizmet, talısillerinin bitiminde Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekilhğine devredilmiş sajulır. Mec.
buri hizmetlerini yapmıyanlar
hakkında adı geçen
maddedeki meyyideler ayniyle tatbik olunur.
Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alınıp
parasız tahsil görerek yetiştirilen ikinci sınıf köy ebe.

Köy ebeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve İçti
mai hiuavenet Vekilliğince tesbit edilecek esaslar dâhi
linde memur oldukları köy ve köy guruplarında doğum
yardımı yapmak, gebelerin sağlık durumunu takibetmek, çocuk bakımı işleriyle uğraşmak ve diğer sağİlk işlerini görmekle mükelleftirler. Bunlar yapacakla
rı bu hizmete mukabil halktan ücret alamazlar.
Madde 5 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy
sağlık memurları vazifeli oldukları ebelik ve sağlık
işlerinden başka 4274 numaralı kanımun 10 uncu mad
desinin (B ) fıkrasında yazılı vazifelerden. Maarif ve
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilhklerince beraber
tesbit edilecek olanları da, yapmakla mükelleftirler.
Vazifelerinin ifası sırasında adı geçen kanunun 11 in
ci maddesindeki hak ve salâhiyetleri köy öğretmenleri
gibi kullanırlar.
Madde 6 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy
sağlık memurları bulundukları köyün vey^a köy guru.
pu merkezinin ihtiyar meclisinin tabiî üyesidirler.
Madde 7, — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları mıntakalarına dâhil oldukları köy hekimlerinin,
köy hekimi bulunmadığı takdirde nahiye veya kaza
hükümet tabiplerinin emri altındadırlar.
Vilâyet Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürle
ri de köy sağlık teşkilâtının murakabe ve idaresiyle
mükelleftirler. Valiler, kaymakamlar, nahiye müdür,
leri köy ebeleri ve sağlık memurlarının vazifelerini iyi
görmelerini murakabe ederler.
Madde 8 — Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının vazifelerinin yapılması sureti bağlı bulunduklan köy hekimleri, nahiye veya kaza hükümet ta
bipleri, sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri ve mü
fettişleri tarafından teftiş edileceği gibi 4274 numa
ralı kanunun 10 uncu maddesinin (B ) fıkrasında
yazılı vazifeler dolayısiyle adı geçen kanunun 2 ncı
ve 3 üncü maddeleri gereğince, gezici öğretmen, gezi,
ci başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri tarafından
teftiş ve murakabe olunabilir.
Madde 9 —■ Köy ebeleri ve köy sağlık me
murlarının disiplin işleri 4274 sayılı kanunun 7 nci
ve 8 inci maddelerinde gösterilen disiplin kurulları
tarafından görülür. Ancak köy ebe ve sağlık memur,
lan hakkında verilecek kararlar için adı geçen ka
nunun aynı maddelerinde yazılı disiplin kurullarına
iki köy ebesi ve iki sağlık memuru üyeliği ilâve
edilmiştir..

Maarif Vekilliği iebiığicr Dergisi

Sayfa 2 1 4
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları hakkında
karar vermek üzere toplanan kurulların reisliği vilâ
yetlerde, Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri veya
muavinleri, kazalarda hükümet tabipleri tarafından ya
pılır. Disiplin kurullarına seçilen köy ebe ve köy sağ.
İlk memurlarının müddetleri ve ne suretle seçilecek,
leri aynı kanunun 9 uncu maddesi hükmüne tâbidir.
Madde 10 — Köy ebeleri ve kö>- sağlık memurían vazifelerim ,, ^parken gösterdikleri başarılar
derecesine göre aşağıda yazılı şekillerde taltif edilir.
1er ve işledikleri disiplin suçlarının derecesine göre
de aşağıda yazılı şekilde cezalandırılırlar:
A) Mükâfat şekilleri şunlardır;
1 ■— Üstün başarılı sayılmak;
2 — Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak;
3 — Köydeki bir tesise adı verilmek;
4 — Ülküeri sayılmak.
1 — Üstün başanlı sayılmak:

‘

Vazifelerini, bu meyanda gebe ve lohusaîarm
sağlık durumlarını ilgi ile
taktbedenler, çocuklara
çiçek aşısı tatbikında olağanüstü başarı gösterenler
için köy hekimi veya nahiye tabibi veya nahiye mü.
dürünün teklifiyle her yıl mart ayı içinde kaza hü.
kümet tabipleri tarafından bir başarı listesi hazırlana.
rak vilâyet sıhhat müdürüne verilir. Sıhhat Müdür,
leri de kanaatlerini yazarak listeyi valihk yoiiyle Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilliğine gönderirler. Ve
killik hsteye girenlerin adlarını o yıl içinde 17 nisan
günü gazete ve radyo ile ilân eder.
2 —' Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl.
mak:

B) Ceza şekilleri şunlardır:
1 — işinde kusurlu sayılmak;
2 — Ücreti kesilmek;
3 — Meslekten çıkarılmak.
1 ^— İşinde kusurlu sayılmak:
V'azifelermde kusur veya noksanlıkları gö
rülenlere ve mazeretsiz olarak ihtiyar meclisi toplan
tılarına gıtmiyenlcre bu kusurlarını düzeltmeleri yazı
ile bildirilir.
2 — Ücreti kesilmek:
Vazifesini aksatanların, çağrılan
doğumlara
ve sağlık yardımlarına vaktinde icabet etmiyenierin,
memur oldukları köy gruplarındaki köyleri sık sık
dolaşmıyaniarın, aşılan zamanında yapmıyanlarm,
gebe ve lohusalar hakkında lüzumlu ihtimamda buiunımyanların, vazife yerini sık sık terk ile başka
yerlere gidenlerin, alâmeti
gizleneımyecek derecede
sarhoş olanların üç günlükten on beş günlüğe kadar
ücretleri kesilir. Bu haller bir sene içinde ikinci defa
tekrarlanırsa bu gibilerin altı günlükten bir aya ka
dar ücretleri kesilir. Aynı haller bir yıl içinde üç defa
tekerrür ederse meslekten çıkarma cezası verilir.
3 — Meslekten çıkarılmak:
Kendi vazifesini yapmadıktan başka başkalan.
nı da vazifeyi aksatmaya tahrik edenler, ebelik ve
sağlık memurluğu şeref ve haysiyetiyle telif edilemiyecek ye âr ve hicabı mucip hareketlerde bulunanlar,
kumar oynamayı ve sarhoşluğu âdet edinenler, iffet
sizliği sabit olanlar, mesleki vazife dolayısiyle öğ
rendiği şahsı ve ailevi sırlan kanuni mecburiyet ol
maksızın ifşa edenler, kaçakçılık yapanlar meslekten
çıkarılırlar.

Havası fena, merkezlerden uzak, bulaşıcı has
talıkların beledi olarak hüküm sürdüğü köylerde va
zife gören, mahallin güç şartlarım yenerek doğum
işlerini iyi bir surette takibeden ve bulaşık hastalık
lara karşı münasip tedbirler almakla beraber bunları
vaktinde haber veren ve bu vazifeleri beş yıl olağan
üstü bir başarı ile yapanlar ve kendilerine asli vazife
lerinden gayn munzam olarak verilen kültürel, sos
yal, ekonomik, zirai
vesair köy kalkınmasına yan.
yan hizmetleri başarı ile yapanların adları mezun ol.
dukları köy enstitülerinde
hazırlanan köye hizmet
euenler anıtına yazılır.

Birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurla
rına bu kanunun beşinci maddesinde verileceği söyle,
nen munzam vazifelerin ifasından dolayı taltif veya
tecziyeleri lüzumu 4274 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü
maddeleri mucibince gezici öğretmen, gezici başöğret.
men ve ilk öğretim müfettişleri tarafından kaza hükü
met tabipliğine teklif olunabilir.

Mahallî şartların güç olduğu yerler valilik di
siplin kurulu tarafından tesbit edilir ve ilgililere bil.
dirilir.
’

Diğer cezalar kaza disiplin kurulu karariyle
verilir. Bu kurulların kararma karşı 15 gün içinde
üstkurula itiraz edilebilir.
Üstkurulun karan ücret*
kesilmesi cezası hakkında kesindir.

3 — Köylerdeki bir tesise adı verilmek:
Yadım
ettiği
doğum sayısını
artırmaya,
çocuk ölümünü azaltmaya; bu işlerde halkı aydın
latmaya muvaffak olan ve çocuk bakımı hakkında an
nelere lâzım gelen
bilgileri öğretmede başarı •gös
teren, temizlik ve hıfzıssıhha kaideleri hakkında köy.
lüyü iyice aydınlatan ve köyde münasip bir temiz,
leme yeri yaptırmaya muvaffak olanların ve köye fay.
dalı olacak işleri olağanüstü bir çalışma ile başaran
ların adları bu köylerdeki yeni bir tesise verilir. Bu
gibilerin adları tesisin uygun düşen bir yerine daimî
»i .rak kalacak şekilde yazılır.
i — Ülküeri sayılmak:
Yukarda yazılı üç maddedeki esaslara göre ha
reketle on yıl başarılı hizmet görenler ve l^urulan sıh.
hı ve içtimai eserlerin iyi korunmasını sağlıyanlar ül.
küerı sayılır. Bunlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killiğince münasip şekilde yaptırılıp kendilerine ve
rilecek ay yıldızlı bir .alâmeti taşımak hakkını kaza,
nrl ir

işinde kusurlu sayılma cezası köy bekimi, nahi} e vya kaza hükümet tabibi vey^a Sıhhat. ve İçtimai
Muavenet ivlüdürü tarafından verilir. Bu cezaya iti
raz edilemez.

Meslekten çıkarma cezası
Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekilliği İnzibat Komisyonunca tasdik edil
medikçe tatbik edilmez. Bu
kararlar itiraz edilsin
edilmesin Vekâlet inzibat Komisyonunca tetkika tâ.
bidir.
işlenen suç aynı zamanda Türk Ceza Kanunu
mucibince takibatı müstelzim bulunduğu
takdirde
faih hakkında ayrıca umumi hükümlere göre kanuni
takibat da yapılır.
ıvladde 11 — Köy ebelerine ve köy sağlık
memurlarına tahsillerini bitirdiklerinde zati teçhizat
bedeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekilliği bütçesindeen 60 lira
verilir. Vazifelerini göımeleri için lüzumlu âletlerle
kitap vesair sıhhi teçhizat da aynı Vekillik bütçesin
den tedarik ve aynen demirbaş olarak kendilerine
teslim edilir. Bunlar seleften halefe devrolunur. Bu
aletleri ve teçhizatı ihmalleri yüzünden zıyaa uğra
tanlar ödemekle mükelleftirler.
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Madde 12 — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
larına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği tara,
fından köy ebeliği ve sağlık memurluğu diploması
verihr. Bu diplomalar her türlü harç ve resimden
muaftır.
Madde 13 — Köy ebe ve sağlık memurlarının
bilgilerini yenilemek
için Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilliğince
münasip görülecek zamanlarda
doğumevlerinde, hastanelerdee ve diğer sılıhi müesse.
selerde tekâmül kursları açılır. Bu kurslara gelip git
me yol masrafları ve kursun devamı müddetince yi
yecek ve yatacak masrafları Sıhhat ve İçtimai Muave
net V^ekilliği bütçesinden verilir.
Madde 14 — Köy sağlık memuru yetiştirile
cek talebenin tedrisi için köy enstitülerine Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekilliği tarafından lüzumlu tabip
muallimler tâyin olunur. Bunlar 4274 sayılı kanu
nun 46, 47 ve 48 inci maddelerine göre vazife görür.
1er. Disiplin işlerinde de haklarında aynı kanunun 49,
50, 51, 52, 53 ve 54 üncü maddeleri hükümleri tat.
bik olunur.
Köy ebeleri \e köy sağlık memurlarının ta
yin ve sair zat muameleleri Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilliğince yapılır.
,
Ivladde 15 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy
sağlık memurları talebesinden meslekî tedrisat esna
sında başarısızlıkları yüzünden aynı sınıfta üst üste iki
ders yılı kalanlarla ayrı ayrı sınıflarda iki defa ka
lanlar haklımda 4274 sayılı kanunun 63 üncü nıaddesi hükümleri tatbik olunur.
Madde 16 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy
sağlık memurlarının tekaütlükleri köy enstitülerinden
mezun köy öğretmenlerinin tâbi tutulduğu hükümlere
göre yapılır. Bunlar köy öğretmenleri için kurulan
sağlık ve içtimai yardım sandığından da aynı şartlar
dâhilinde faydalanırlar. İşbu ebe ve sağlık memur,
lan tekaüt ve içtimai yardım sandıklarına âza ya
zılmaya mecburdurlar.
Madde 17 — Köy ebeleri ve köy sağlık me.
raurları yapacakları posta, telgraf ve telefon muhaberekr'ade 4274 sayılı kanunun 58 inci maddesin
den laydaianırlar.
Madde 18 — Birinci sınıf köy ebeleri ve ':oy
s.ağljk memurları 4274 sayılı kanunun 62 nci mad.
desi mucibince kurulacak köy enstitüsü ve köy okulu
istihlâk ve istihsal kooperatiflerinden de faydalanır.
1ar ve bu kooperatiflere âza yazılmaya mecburdurlar.
Madde 19 — İşbu kanuna bağlı (A) işaretli
cetvelde gösterilen memuriyetler 4258 numaralı ka.
nuna merbut 2 numaralı cetvelin maaşlı memurlar
kısmından çıkarılmış ve yine- bu kanuna bağlı ÇB)
işaretli cetvelde gösterilen maaşlı ve ücretli memu
riyetler 4258 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin
ait oldukları kısımlarına eklenmiştir.
Madde 20 — 4258 sayılı kanuna bağlı 2 nu.
maralı cetvele işbu kanuna bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilen köy ebesi ve köy sağlık memurları kadro,
lan (Köy sıhhat teşkilâtı) unvaniyle ilâve olunmuş
tur.
Madde 21 — 4258 sayılı kanuna bağlı 3 nu.
maralı cetvele, İşbu kanuna bağlı (K ) işaretli cet.
velde gösterilen ihtisas mevkilerine ait kadrolar ilâve
olunmuştur.
Muvakkat Madde 1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cetveline (Sıh.
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti) başlığı altında
ilişik (1) sayılı cengelde- yazılı kadrolar ilâve edil,
miştir.
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Muvakkat Madde 2 — 1943 malî yılı bütçe,
sine bağlı (D ) cetvelinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti kısmına ilişik (2) sayılı cerv’d ilâve edil,
miştir.
Muvakkat Madde 3 — 1943 malî yılı Muva
zene! Umumiye Kanununa bağlı (A ) işaretli cet\-e.
1in Sılıhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmının
457 nci faslının birinci memurlar ücreti maddesin
den 107 332 hra tenzil edilerek‘456 ncı faslın birinci
memurlar maaşı maddesine nakledilmiştir.
Muvakkat Madde 4 — 1943 malî yılı Muvazeneı Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmının ilişik
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 119 095 lira
munzam tahsisat verilmiştir.
Muvakkat Î^Iadde 5 — 1943 malî yılı Muvazeneı Umumaye Kanununa bağlı (A ) işaretli cetvelin
Sıhhat ve İçtimai Isluavenet Vekâleti kısmının 476 ncı
(Mektep, müessese ve yurtlar) faslında (Köy sağlık
memurları yetiştirme masrafları) adiyle açılan 6 ncı
maddeye 10 000 hra fevkalâde tahsisat konulmuştur.
Muvakkat Madde 6 — 1943 malî yılı IMu.
vazeneı Umumiye Kanununa
bağlı (R) cetvelinin
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmına ilişik
(4) sayılı cetvel ilâve edilmiştir.
Muvakkat Riadde 7 — Gerek 3238 sayılı ka
nunun 4 üncü maddesi
gereğince gezici öğretmen
ve başöğretmenlere ve gerekse işbu kanunun birinci
maddesinin (2) ve (3) üncü fıkraları gereğince köy
ebeleriyle köy sağlık
memurlarına verilmesi kabul
edilen yol masraflarına, fevkalâde halin devamı müddetince münhasır olmak üzere ,yüzde elli zam yapıl
mıştır.
Muvakkat Î^Iadde 8 — 1943 malî yılı Muva.
zenei Umı^iye Kanununun 4 üncü maddesine bağlı
(D ) cetvehnin î^Iaarif Vekilliği kısmında yazılı köy
enstitüleri talebesinin sayısı, 300 köy ebesi ve 300 sağ.
İlk memuru yetiştirilmek üzere, 15 000 den 15 600 e
çıkarılmıştır.
.
Madde 22 — Bu kanun neşri tarihinde yürür.
lüğe girer.
Madde 23 — Bu kanunun hükümlerini yü.
rütmeye İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
10/7/1943
A — İŞARETLİ CETVEL

Derece
7 Müdür

6

MERKEZ
Hususi Kalem
Memuriyetin nev’i

1

Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşaviri

1

Maaş
60

70

B — İŞARETLİ CETVEL
4258 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvele eklenen
kadro
.
M aajli Memurlar
MERKEZ
Hususi Kalem
6

Müdür

4

Hukuk Müşavirhği
Hukuk Müşaviri

VİL.\YETLER TEŞKİLATI
Derece
Memuriyetin nev’i
Aded Maaş
Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müesseseleri
Mütehassislan
5 Birinci Sınıf Mütehassıs
3
80
6 İkinci Sımf Mütehassıs
1
70

5
6

Hastaneler,
11
12

1

70
90

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine bağlı
•
Serum Çifthği
5 Çiftlik Müdürü
1
80
6 Ziraat Mütehassısı
l
70
6 Veteriner
•
1
70
11 Hayvan Sağlık Memuru
]
30
10 Ayniyat Mutemedi
1
35
12 Mubayaa Memuru
1
25
12 Ambar Memuru
1
25
13 Kâtip
'
‘
20

80
70

Sıhhi ve İçtimai 'Muavenet
Hemşireleri
Başhemşire
Birinci Sınıf Hemşire

Müesseseleri
i
5

30
25

Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müesseseler!
İdari Memurları
11 İdare hlemuru
1
30
12 Mutemet ve Mubayaa Memuru
1
25
12 Ayniyat Mutemedi
1
25
13 Depo ve Ambar Memuru
^
20
13 Kâtip ve Mubayaa Memuru
1
20
13 Kâtip
1
20
14 Kâtip
1
15
13 Hasta Kabul Memuru
1
20
15 İmam ve Gassal
1
10
İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü
Kalemi
13 Sıhhi Müesseseler Satınaima Komisyonu
Kâtibi
1
20
Doğumevlerine bağlı Köy Ebe Mektepleri Mütehassıs
Memurları
7 Doğum Mütehassısı
11
60
12 Müzakereci Ebe
26
25

4
^6
11

13
13
12
13

13
6
7
11
12
12

Doğum ve Çocuk Bakımevleri
Baştabip ve Müdür
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı
Başhemşire (Ebe)
Hemşire
Ebe
Ayniyat Mutemedi ve Ambar Memuru
Kâtip ve mutemet
Trahom mücadele teşkilâu
Sıhhat memuru
KâtipVerem Aiücadele Dispanserleri
Baştabip
Tabip
Ziyaretçi Başhemşire
Ziyaretçi hemşire
Kâtip ve ayniyat mutemedi
ÜCRETLİ MEMURLAR
Sıhhi ve İçtimai Muavenet
Baştabipleri
Baştabip ücreti

Hastaneler,
12

1

KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEDRİSAT
MUALLİMLERİ
Muallim
7
Muallim
10

Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet Liüesseseleri
Eczacı lan
7 Birinci Smıf Eczacı
1
60

12
Aded

:2 1 5

1
1
1
1
2
1
1

90
70
30
20
20
25
20

6

1

25
20

2
2
2
8
2

70
60
30
25
25

Müesseseleri
2

75

Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet müesseseleri
Asistanları
i 3 Asistan
3'
60
Sıtma Mücadele Mıntakaları
12 Sıtma Mücadele Sıhhat Memuru
15
75
C — İŞARETLİ CETVEL
KÖY SHHAT TEŞKİLÂTI KADROSU
KÖY SAĞLIK MEMURLARI
Vazifenin nev’i
• Aded
Köy sağlık memuru
500
Köy sağlık memuru
300
.Köy sağlık memuru
200
BİRİNCİ SINIF KÖY EBELERİ
Köy ebesi
500
Köy ebesi
400

İKİN Cİ SINIF KÖ Y EBESİ
Memuriyetin nev’i
Aded Ücret
Köy ebesi
250
40
Köy ebesi
150
50
K — İŞARETLİ CETVEL
MAAŞLI İHTİSAS MEVKİLERİ
KÖ Y EBE MEKTEPLERİ MÜTEHASSIS VE
MEMURLARI
Derece
Memuriyetin nev’i
Aded Maaş
7 Doğum mütehassısı
11
60
6 Köy sağlık memurları tedrisatı muallimi 10
70
5 Köy sağlık memurları tedrisatı mualhmi 7
80
(1) SAYILI CETVEL
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Teşkilâtı Refik Saydam
Hıfzıssıhha Müessesesine bağlı Serum Çiftliği
6 Ziraat Mütehassısı
1
70
Köy Sağlık Memurları Tedrisat Mualhmleri
6 Muallim
1
KÖY SAĞLIK MEMURLARI
Merhuriyetin nev’i
Aded
Köy sağlık memuru
500
Köy sağlık memuru
300
Köy sağlık memuru
200

20
30

Ücret
20
30
40

BİRİNCİ SINIF K Ö Y EBESİ
Köy ebesi
Köy ebesi

500
400

20
30

İKİN Cİ SINIF KÖ Y EBESİ
Köy ebesi
Köy ebesi

100

50

40
50

( 2)
SAYILI CETVEL
Doğum ve Çocuk Bakım Evleri
Çamaşırcı
10
50
Aşçı
10
50
Hastabakıcı, Hizmetçi, vesaire
60
20
(3) SAYILI CETVEL
E.
M.
Tahsisatın nev’i
456 1 Memurlar maaşı
468 1 Daimî memuriyet harcırahı
475 6 Doğum ve çocuk bakım evleri
Yekûn

Zam
30 390
000
78 705
119 095

4 SAYILI CETVEL
Tertibi
475 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet müesseseseleri.
476 Mektep, müessese ve yurtlar.
Köy enstitülerinden köy ebe mekteplerine nak
ledilecek talebenin naklinin istilzam ettiği her türlü
masraf 475 inci faslın 6 inci maddesinden tesviye edi
leceği gibi bunların iaşe, ibate, ilbas masrafları ve aylıklarii gerek köy ebe mekteplerinden ve gerekse köy
enstitülerinin sağlık memurları sınıflarından mezun
olacak talebeye verilecek zati teçhizat ve bunlar için
alınacak demirbaş eşya bedelleri, köy enstitülerinden
sağlık memurları sınıflan talebesinin staj için hasta
nelere gidiş, geliş yol ve stajın devamı müddetince yi
yecek ve yatacak masrafları da bu fasılların alâkan
maddelerinden verilir.
F.

4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişik”
iik yapılması hakkında kanun
Kanun N o. 4469

Ücret
20
30
40

70

Kabul tarihi: 16/7/1945

Madde 1 — 4122 sayılı kanuna bağlı (4) ve
4304 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet\'ellerde yazılı
kadrolar kaldırılarak j'-erine ilişik (1) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar konulmuştur.
Madde 2 — 4122 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı
cetvele bu kanuna ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar
ve aynı kanunun muvakkat birinci maddesinde yazılı
(5) sayılı cetvelin Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı

S a y fa

Maarif Vekilliği I ebliğier Dergisi

216

İşleri Müdürlüğü başlığı altındaki kısmına, ilişik
(3) saydı cetveldeki kadrolar eklenmiştir.
ivlaJde 3 — ilişik (4) sayılı cengelde âded ve
ücredvTi yazdı kadrolar, 1943 malî yılı Muvazene!
ylmumıye Kanununa bağlı (D ) işaretli cetvelin Maa.
r;f \"ekâleti kısmına ilâve edilmiştir.
Muvakkat madde — 4122 saydı kanunun mu.
vakkat b rinci maddesi hükmü 1944 malî ydı sonuna
kadar uzatdrmştır.
Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya
icra Vekilleri Heyeti memurdur.

17/VII/I 943

(1) SAYILI CETVEL
Memuriyedn nev'i
Derece
6 Öğretmen
8 Öğretmen
9 Öğretmen
10 Öğretmen
11 Öğretmen
12 Öğretmen
13 Öğretmen
14 Öğretmen
11 Doktor
12 Doktor
14 Doktor
8 Müdür
8 Müdür
9 Müdür
10 Müdür
12 Müdür
14 Müdür
15 Müdür
12 Müdür muavini
14 Müdür muavini
15 Müdür Muavini
8 Laboratuvar şefi
9 Lâboratuvar şefi
8 Ambar müdürü

Aded
1
8

Ücret
210

140

25

120

46

100
85
75

88
303
133

60

91

8

50
100
75
50

1

210

5

140
120
100
75
50
40
75
50
40
140

3
25

1

19

44
32

7

2
22
103
1
1

1

120

140

2

CETVEL

(2 ) SAYILI CETVEL
MESLEKÎ VE TEK N İK ÖĞRETİM YAPI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
3
4
9

Başmühendis veya başraimar
Yüksek mimar veya mühendis
Maketçi

1
9
1

400
300
140

(3) SAYILI CETVEL
MESLEKİ VE T EK N İK ÖĞRETİM YAPI
MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ
3 Başmühendis veya başmimar
1
4 Yüksek mimar veya mühendis
9
1
9 Maketçi
10 Maketçi
1

400
300
140
120

(4) SAYILI CETVEL
MESLEKİ VE T EK N İK ÖĞRETİM YAPI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Memuriyetin nev’i
Aded
Ücret
Sürveyyan
10
170
TİCARET, K IZ SANAT OKULLARI VE ENSTİTÜ.
LERİ VE BÖLGE SANAT OKULLARI MESLEK VE
BİLÛMUM AKŞAM OKULLARI
Usta
Usta
Usta
Usta

Ağustos 1943

5
15
15
10

210
170
140
120

L ise,

ö ğ re itn e n

okul

Adedi

m ü d ü r,

ba^rnuavtn

ve

Ücreti

3
3

150
125

20

100

18

90
80
70
60
50
40

20
10

40
80
26
220

Boimuavin ve Muavin
Adedi

Ücreu
80
70
60
50
40
35
30
25

3
5
15
60
70
100
210

Kanun N o. 4472

550

Madde 1 — 1702 ve 1880 saydı kanunları ta
dil eden 2517 saydı kanuna bağlı olan ve 3043, 3413
ve 3834 sayılı kanunlarla değiştirilen cetvel kaldırıl,
rarş, yerine bu kanuna bağlı cetvel konulmuştur.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer’i.
dir.
Madde 3 — Bu kanun
hükümlerini icraya
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
17/VII /1943

orta

M üdür

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiş
tirilmesi hakkında kanun
Kabul tarihi: 16/7/1943

ve

m u a v in lerin in id a ri vazife üv t e tle rin e ait kadro ce tv e h

87

TÂYİNLER:
Afyon Lisesi Türkçe Öğretmeni ve Müdür Mu
avinlerinden Sabahattin Öz, Uşak Orta Okul öğret
menliğine ve Müdürlüğüne tâyin edilmişdr.

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR.

1

12

23

34

45

2

13

24

35

46

3

^ 14

1

25

36

47
.

4

15

5

16

27

38

49

6

17

28

39

50

26

37

48
!
’

1
7

18

29

8

! 19
1
20

30

9

1

10
11

;

21

1 22
1
l

■

40
41

51

^

52

! 31
1
32
!/

42

53

43

54

33

14

55

1
1

1
ANKARA — MAAJLIF KL\TBAAS1

r- -

MA.*lRÎF

VEKİLLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE
PAZARTESİ

NEŞRİYAT

HER

GÜNLERİ

HAFTA
ÇIKARI

LIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞ I

TEBLİĞİ
9 AĞUSTOS 1943

dLT: 5

KANUNLAR ;
Meslekî ve teknik okullar açılması ve
mevcutlarının büyütülmesi hakkmdaki
4304 sayılı kanuna ek kanun
Kanun N o. 4470

YILLIK ABONESİ 40 KLRUŞTUR.
ABONE TITTARI MALSANDDCLA.
RINDAN BİRİNE YATIRILMALI
VE ALINACAK MAKBUZ MAA
RİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYAT MÜ
DÜRLÜĞÜNE GÖ N D ERİLM EIİD tl

DEHGİS

Maliye Vekilliğinin bu hususa mütaallik 28/1/1943
tarihli ve 11131/706 sayılı mütalâanamesi İcra Ve
killeri Heyetinin
2^^1/1943 tarihli toplantısında
okunarak Maarif Vekilliğine bağlı yatılı okullarla Validebağı Prevantoryum ve Sanatoryumunun ihtiyaa olan
şekerin ucuz fiyatla verilmesi kabul olunmuştur.

Kabul tarihî: 16/V11/1945

SAYI; 236

cek kurlara mahsus talimamame» nin bağlı şekilde
kabulü uygun görülerek,
Vekillik Makamının tas.
vibine arzı kararlaştı.
Muvafıktır

18/ V11/ 1943
Masarif Vekili

.

Hasan-Âli Y ücel

REİSİCUMHUR
Madde 1 — Meslekî ve teknik okullar açılma.
SI ve mevcutlarının büyültüimesi hakkmdaki 4304 sa
yılı kanunun 1 inci maddesi gereğince yapılacak inşa,
büyük tamir ve tesis işleri ve bunlarla ilgili her tür
lü alımlar 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununa tâbi değildir.
Madde 2 — Birinci maddede yazılı işlerin ba
şarılması için merkezde ve lüzum görülecek mahaller,
de hususi komisyonlar teşkiline Maarif Vekâleti me.
zundur.
Bu komisyonlarda merkezde Maarif Vekâleti
Muhasebe Müdürü ve taşrada da mahallerin en büyük
mal memurları veyahut tevkil edecekleri memurlar âza
olarak bulunur.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer’i.
dir.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Ma
liye ve Maarif Vekilleri memurdur.
17/VII/1943

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı A işaretli cetvelin Maa*
rif Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun
Kanun No. 4474

-

İS M E T İ N Ö N Ü
Adliye Vekili

Başvekil

R . T ü re l

Saraçoğlu
M. M. Vekili Dahiliye Vekili

A .R . A rtunkal
Maliye Vekili

F.

A ğralt

İktisat Vekili

H . Uran
Maarif Vekih

Y ücel

,

Nafıa Vekili

Strrt D ay

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Fuad Sır m en

D r. H . Alaîaş

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Suad H . Ü rgü h lü

Ziraat Vekili

Ş. R. H a tip oğlu

Münakalât Vekili

Ticaret Vekili

A . F . Cehesoy

C. S. Siren

ORTA ÖĞRETİM UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 52350/21350

2 1 / V I I / 194^
ÖZET:
Yatılıokullarla
prevantor>’um
ve
sanatoryuma ucuz
şeker verilmesi h.

Kabul tarihi: 16/V II/1943

Madde 1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı A işaretli cetvelin Maarif Vekâleti
kısmının 576 ncı (Meslekî ve teknik okullar açılması
ve rhevcutların büyütülmesi hakkmdaki 4304 sayılı kaicanun gereğince yapılacak hizmetler) faslına (6 000 030)
lira munzam tahsisat verilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Mali,
ve Vekih memurdur.
17/VII/1943

Hariciye Vekili

N . M en em en cio ğlu

İcra Vekilleri Heyetinin, Vekilliğimize bağlı ya,
nlı okullarla Validebağı Prevantoryum ve Sanatoryu
muna ucuz şeker verilmesi hakkmdaki kararın bir örne
ği aynen yukarıya çıkarılmıştır. İhtiyaç miktan Vekilliğimizce tesbit edilerek Ticaret Vekilliğine bildirilmiş
tir. Netice ayrıca okullara tebliğ edilecektir.
Maarif Vekilim .

H. A.

İhsan Sungu

KARARLAR:
KARARNAMELER^
T. C.
BAŞVEKÂLET
Kararlar Dairesi Mûdüîlüğû
Sayı : 2/20 =68
Maarif Vekilliğine bağlı yatılı okullarla Valide
bağı Prevantor>Tim ve Sanator>mmuna ucuz şeker ve
rilmesi için bir karar ittihazı hakkmdaki Maarif Ve-'
kiniğinin 9/1/1943 tarihli ve 621 sayılı tezkeresiyle

T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rt
Karat sayısı : 216
Karar tarihi : 18/VII/1943

ÖZET:
«Devletler Hukuku
Türk Enstitüsünde
verilecek
kurlara
mahsus
lalimatna.
me» h.

Yüksek
Öğretim
Umum
Müdürlüğünün
25/V/1943 tarih ve 4/565 sayılı yazısı ile gönderi
len «Devletler Hukuku
Türk Enstitüsünde verile

ÖRNEK
Devletler Hukuku Enstitüsünde verilecek
kurlara mahsus talimatname
Madde 1. — KURLAR; Enstitüde her yıl
80— 100 saatlik ihtisas kurları açılır. Kurlar, enstitü
üyeleri tarafından verilir. İdare heyeti üye olmıyanları da ders vermeye çağırabilir.
Madde 2. — Her kur en az beş saatlik ders ve
beş saatlik seminer çalışmalariyle verilir.
Madde 3. — Kurlar Türkçe verilir. Ancak
idare heyeti yabancı dilde ders verilmesine ve bu.
mm tercüme ettirilmesine karar verebilir.
Madde 4. — Kurların yazılı metinlen Direk,
törlüğe önceden verilir .Her kurun ortalama 60 bü.
yük sahife tutması, tam bir bibliyografyayı havi ol
ması ve başka yerde basılmamış bulunması gereklidir.
Madde 5. — Her yılın kurları bir veya iki
cilt halinde basılır. Her kurun ayrı basılan da ya
pılır.
*
İdare Heyeti gerekli
gördüğü kurların ya.
bancı dillere tercüme edilerek yayılmasına karar ve
rebilir.
Madde 6. — ÜCRET: Her kurun ücreti 250
liradır. Ecnebi memleketlerden gelenlerin 10 günlük
otel ve yiyecek masrafları da enstitüce temin olunur.
Madde 7. — Bir profesöre bir yılda yalnız
bir kur verdirilir. Ancak yabancı memleketlerden ge
lenlere idare heyeti karariyle iki kur yaptırılabilir.
Madde 8. — KURLARIN PROGRAMLARI:
Kurların programları en az beş ay önce tesbit ve ilân
olunur. Olağanüstü hal olmadıkça programlarda de
ğişiklik yapılmaz.
Madde 9. — KURLARA YAZILMA: Kurlara
yazılmak için Hukuk veya İktisat fakültelerinden ya
hut Siyasal Bilgiler
Okulundan mezun olmak, ve
namzedin dil bilgisi, imtihanla anlaşılmış bulunmak
lâzımdır. Fakültelerimizin son sınıfında olanlar din
leyici olarak yazılabilirler.
Madde 10. — DEVAM: Kurlara devam mec.
huridir.
Madde 11. — SERTİFİKA: Kurlara devam
edenler kurların sona ermesinden iki ay sonra imtiha.
na çağırılırlar.
Madde 12. — İMTİHANLAR: Yazılı veya
sözlü olarak yapılır. Yıl içinde verilen kurlann her
birinden sual sorulur.
Madde 13. — İmtihanlar yılın kurlarından ya
pılır. İki yıl .sonunda devam ettiği kurların imtihtmnı
vermemiş veya verememiş bulunanlar imtihan yılının
kurlarından sorulara tâbidirlcr.

^ayra; 2 1 8

Maarif Vekilliği lebiığlef Dergisi

Madde 1 4 . — Kurların imtihanı bir bütündür,
parçalanamaz. Her hangi bir kurun imtihanını başaramıyanlar üç ay sonra bir defaya mahsus olarak bü
tünlemeye girerler.
Madde 15. — SERTİFİKA: İmtihanı ba§ar.
mış olanlara Devletler Hukuku Enstitüsü sertifikası
verilir. Sertifika Enstitü Direktörünün, Fakülte De
kanının ve Üniversite Rektörünün imzaları ile ve
rilir.
Madde 16 — Devletler Hukuku Enstitüsü ser
tifikalan meslek imtihan ve tâyinlerinde eşitlik halin
de tercih sebebi olur.

’

men ve ilgili maddesinde yazılı okullar için
bölge ilk öğretim müfettişleri,

Madde 10 — İkinci söüiestr sonunda, köy ensti
tüsü öğretmeni olmıyacağma kol öğretmenler kurulu ka
3)
Gerekli kurslara tâbi tutarak köy enstitülerin
rariyle kanaat getirilen talebenin köy okulu öğretmen
de çalışmakta olan öğretmenleri yetiştirmek,
liğine tâyin edilmek üzere Yüksek Köy Enstitüsünden
ilişiği kesilir.
B—
Köy incelemelerine merkez teşkil etmek üzere,
köy okullarını ve enstitülerini ilgilendiren tür
D.
Yokîamalar, devam ve devamsızlıklar, ili
lü konular üzerinde gereken araştırmalar yap
şik kesilm eler:
mak ve bunları ilgililerin faydalanabilecekleri
şekillerde yaymak.
Madde 11 — Birinci, ikinci ders yılları ve sta#
C—
Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenlerine dersle
devreleri sonunda talebe bütün öğretmenlerce genel bir
rine ait ders kitaplarını iki yıl içinde yazdırtkanaat yoklamasına
tâbi tutulur, ikinci sömestrden
mak.
üçüncüye ve dördüncüden beşinciye geçecek durumda
B.

T alim ve T erbiye H e y e ti K a ra rı
Karar sayısı : 218
Karar tarihi : 18/VIl/ 1943

ÖZET:
Yüksek
Öğretmen
Okulu
talimatna
mesinin 7 nci mad
desi h.
Yüksek Öğretmen Okulu Talimatnamesinin
^ nci maddesine, okuldan çıkarılıp da öğrenimini
fakültede tamamlamak istiyen talebenin mecburi hiz
met mükellefliğini münasip müddetle geri bırakabil
mek üzere, aşağıdaki fıkranm eklenmesi hususunun
Vekillik Yüksek Makamma arzı kararlaştı.
Muvafıktır
IS m
I 943
Maarif Vekili
H a s a n -Â li Y ü c e l

Bu suretle okuldan çıkarılan talebe, başlamış
bulunduğu öğrenimi fakültede devam ettirdiği tak
dirde öğrenimini bitirinceye kadar mecburi hizmet ta
kibine uğratılmaz. Ancak bu geri bırakma, aşağıda
gösterilen müddetten fazla uzıyamaz:
Öğreniminin birinci yılı sonunda çıkarılmış
olanlar için 4 sene
Öğreniminin ikinci yıh sonunda <:<arılmış
olanlar için 3 sene
Öğreniminin üçüncü yılı sonunda çıkarılmış
olanlar için 2 sene
Öğreniminin dördüncü yılı sonunda çıkarılmış
olanlar için 1 sene.

T alim ve T erb iye H e y e ti K a ra rı
ÖZET:
Yüksek Köy Ens
titüsü Talimatna
mesi h.
İlk Öğretim Umum Müdürlüğünün Vekillik Ma
kamından havale edilen l/VI/1943 tarihli ve 1509
sayılı yazısına ekli (Yüksek Köy Enstitüsü) talimat
namesinin bağlı şekilde kabulü uygun görülerek Ve
killik Yüksek Makamının tasdikme arzı kararlaşa.
Muvafıktır
2 4 ^ 1 1 / f 943
Maarif Vekili

Karar sayısı : 228
Karar tarihi: 24/VH/1943

H a ş a n -A li Y ü c e l

YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ TALİRLA.TNAMESİ
A.

Kurulup ve amaçlar:

Madde 1 — İkinci maddede gösterilen amaçlan
gerçekleştirmek üzere Ankara’da Hasanoğlan Köy Ens
titüsünde Yüksek Köy Enstitüsü kurulmuştur.
Madde 2 — Yüksek köy enstitüsünün amaçlan
şunlardır:
A — U Köy enstitülerinin bu talimatnamede yazılı öğ
retmenlikleri için kız ve erkek öğretmenleri,
2) Köy enstitüsü mezunlarının çalışacakları köy
bölgeleri için gezici öğretmen, gezici başöğret-
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Öğretim müddeti, staj zam an lan ve tatiller:

Madde 3 ■—■ Yüksek Köy Enstitüsünde öğrenim
müddeti en az üç ders yılıdır. Her yılda dörder aylık
iki sömestr vardır. Yüksek Köy Enstitüsü talebesine her
ders yılı sonunda, meslekleri ile ilgili kurumlarda iki
ay staj yaptırılır, staj sonunda iki ay izin verilir.
C. Talebe alınması, kollara ayrılma, koldan k o 
la geçme, talebelikten ayrılm a:
Madde 4 — Yüksek Köy Enstitüsüne köy ens
titüleri mezunlarından seçilenler kabul olunur. Maarif
Vekilliği Yüksek Köy Enstitüsüne ve köy enstitülerine
eski ve yeni mezunlardan kaç talebe alınacağını en geç
15 ağustos tarihine kadar bildirir.
.
Madde 5 — Köy enstitüleri öğretmen kurumlan.
Vekillikten Yüksek Köy Enstitüsüne kabul edilmek
üzere bildirilen talebe sayısının en az iki misH talebeyi
namzet olarak seçer ve Yüksek Köy Enstitüsü Müdür,
lüğüne bildirir.
Madde 6 — Yüksek kısma giriş şanları şunlar
dır:
•
a) İstekli ve yüksek öğrenimi takibedecek yetenekte ol
mak.
b) Köy enstitüsündeki hayatı içinde veya öğret
menlikte köy ülküsünü gerçekleştirme bakımından
üstün başarısı görülmek.
c) 4274 sayılı kanun gereğince fiilen köy ilk öğretim
alanında ve kurumlarmda üç yıl çalışmak. (Bu şart
köy enstitüsünden mezun olduğu sene yüksek kıs
ma girmeyi istememiş veya öğretmenler kurulu ta
rafından namzet gösterilmemiş olanlar içindir.)
Madde 7 — Köy enstitüleri öğretmen kurulları
tarafından altıncı maddede yazılı şartlan haiz olanlar
arasından seçilen namzetler kuramsal ve kılgın imtihan
geçirirler. Bu imtihanları başaranlar Yüksek Köy Ens.
titüsüne kabul edilirler.
Madde 8 — Yüksek Köy Enstitüsüne giriş imti
hanları şu derslerden yapılır:
a) Türkçe kompozisyon, (Eleme mahiyetinde olan bu
imtihana her mesleğin namzetleri girer. Bu imti
hanın sorusu Y'üksek Köy Enstitüsünden bütün köy
enstitülerine gönderilir)
b) Eleme imtihanını kazananlar girmek istedikleri ko
la göre aşağıdaki derslerden kuramsal ve kılgın im
tihanları geçirirler:
1) Güzel sanatlar kolu için; Müzik, Resim.
2) Yapıcılık kolu için: Matematik, Teknik resim,
3) Maden işleri kolu için; Teknik resim, kimya,
4) Hayvan bakımı kolu için: Tabiat bilgisi, Türkiye
^
coğrafyası.
5) Kümes hayvancılığı kolu için; Tabiat Bilgisi, dikiş
biçki.
6) Köy ev ve el işleri kolu için: Tezyini resim. Ziraat
7) Tarla, bahçe ziraatı kolu için: Ziraat, Matematik.
8) Zirai işletme ekonomisi kolu için: Zirai işletme eko
nomisi, fizik.
Madde 9 — Birinci sömestr sonunda bir koldan
başka bir kola geçme isteğinde bulunan talebe, geçmek
istediği kol ile ayrılacağı kolda dersi bulunan öğretmen
ler kurulu karariyle dilediği kola verilir.

görülenlerle görülmiyenler buna göre saptanır. Bu sö
mestrler sonunda kol öğretmenler kurulu tarafından
geçemiyecek durumda olanların yüksek kısımla ilgisi
kesilir. Bu gibiler köy öğretmenliğine tâyin edilir.
Madde 12 — Beşinci sömestrin ilk iki ayı için
de talebeye verilecek araştırma konulariyle pratik ça
lışma konulan kol öğretmenler kurulunca tesbit edilerek
ilgililere dağıtılır.
Talebe verilen konulan şahsi çalışmalarla son
sömestrin bitimi tarihine kadar hazırlıyarak ilgili öğ
retmene teslim eder.
Son sömestri takibeden staj sonunda talebe beşin
ci sömestrden itibaren devam eden derslerle (deneme)
sinden ve (pratik iş ödevi) nden ilgili öğretmenlerce
bir kanaat yoklamasına tâbi tutulur. Bunlarda başarr
göstererek bütün derslerden, denemeden ve pratik çalış
madan en az orta derecede not alanlara Yüksek Köy
Enstitüsünü bitirme diploması, verilir- Denemenin neş
re elverişli vasıflan olması şarttır.
Madde 13 — Son sömestri takibeden staj sonunda
kuramsal derslerden; denemeden veya pratik çalışma
vazifesinden zayıf not alan talebe, ilgili dersin öğretme
ni ile müdürün seçeceği iki öğretmenden kurulacak üçkişilik bir gurup tarafından bir yıl ara ile zayıf not al
dığı derslerden, denemeden ve pratik çalışmadan iki defa
yoklamaya tâbi tutulur. Bu yoklamaların en geç üç yıl
da bitirilmeleri şarttır. Bu müddet içinde başarr göstermiyenler yoklama haklarını kaybederler.
Zayıf not alma yüzünden yoklamaları bir yıl son
raya bırakılan talebenin Yüksek Köy Enstitüsü ile ili
şiği kesilir. Bu gibiler köy okulu öğretmenliğine tâ
yin edilirler.
Madde 14 — Talebe bürün derslere, seminer ve
işlik çalışmalarına ve tatbikata devama mecburdur. Has
talıktan ve enstitü idaresince kabul edilen bir engel
den başka bir sebeple bir sömestr içinde on derse veya
çalışma saatine girmiyen talebenin yüksek kısımla ili
şiği kesilir ve bu gibiler köy öğretmeni tâyin edilir.
Madde 15 — Hastalık veya enstitü idaresi tara
fından kabul edilen meşru bir engel sebebiyle bir sö
mestrdeki ders ve pratik çalışmaların üçte ikisi nispe
tinde enstitüye devam etmiyen talebe o sömestrin öğ
retimini yeniden yapmaya mecburdur. Hastalığı devam
ettiği ve tedavisi kabil olmadığı için köy enstitüsü öğ
retmeni olamıyacâğına kol öğretmenler kurulunca ka
naat getirilen ve doktor raporu ile bu durumu saptanan
talebenin Yüksek Köy Enstitüsünden ilişiği kesilir. Bu
gibiler köy öğretmenliğine tâyin edilirler.
E.
seyahatler:

Kollar, dersler, tatbikat, incelem e gezilen v
t

Madde 16 — Yüksek Köy Enstitüsünde aşağıda
yazılı kollar vardır:
1) Güzel sanatlar kolu
(kız ve erkek)
2) Yapıcılık kolu
(erkek)
3) Maden işleri kolu
(erkek)
4) Hay-van bakımı kolu
(erkek)
5 Kümes hayvancılığı kolu
(kız)
6) Tarla ve bahçe ziraati kolu
(erkek)
7) Zirai işletme ekonomisi kolu
(kız ve erkek)
8) Köy ev yç el sanatları kolu
(kız)
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Maarif VekÜliği Tebİiğİef Dergisi

Madde 17 — Bütün kollara devam eden talebe
G. Kurullar:
ye müşterek gösterilecek dersler şunlardır:
Madde 28 — Yüksek Köy Enstitüsünün öğret
1) İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti B.ejimi,
menler kurulu bütün kolların öğretmenlerinden teşekkül
2) Öğretmenlik bilgisi: a) Toplumbilim, b) İş Eğieder. Bu kurulun ödevleri şunlardır;
timbilimi, c) Çocuk ve İş Ruhbilimi, d) Öğretim
a) Yüksek Köy Enstitüsünün bütün işlerini ilgilendi
metodu ve Ders Tatbikleri, e) Eğitim ve İş Eğitimi
ren ve kollann öğretmen kurullarından gelen, öğ
Tarihi.
retim programları ile talimamame dışında kalan öğ
3) Türkçe; a) Yazma, b) Metin Okuma ve Anlatma.
retim ve eğitim meselelerini inceiiyerek Vekilliğe
4) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)
teklifte bulunmak.
3) Askerlik.
b) Enstitülerin kuruluş tarihi olan 17 nisanda yapıla
Madde 18 — Biribiriyle sıkı ilgisi bulunan kol
cak törenin programını hazırlamak, (bütün öğret
lara devam eden talebeye müşterek olarak gösterilecek
menler bu törende bulunurlar).
dersler, o kolun dersleri sayılan çizelgelerde (x) işareti
c) Her ders yılı başında Enstitü Disiplin Kurulu üye
ile gösterilen derslerdir.
lerini seçmek, (disiplin kurulu âzasından biri ka
Madde 19 — Güzel sanatlar kolunun dersleri
dın olur).
şunlardır:
Madde 29 — (Kol Öğretmenler Kurulu) her kol
1) Müzik, 2) Temsil, 3) Uygarlık ve Sanat Tarihi:
da dersi bulunan öğretmenlerden teşekkül eder. Bu ku.
(meşhur sanat eserlerini inceleme (x) 4) Millî
rulların ödevleri şunlardır:
0)'unlar ve Ritmik Cimnastik, 5) Resim.Modelâj,
a) Kendi kollarını ilgilendiren öğretim ve eğium konu
6) Seminer çalışmaları.
larına dair karar vermek,
Madde 20 — Yapıcılık kolunun dersleri şunlar.
b) Enstitü öğretmenler kuruluna teklifte bulunmak.
dır:
Madde 30 — Yüksek Köy Enstitüsü Disiplin Ku
1) Mimarlık Bilgisi, 2) Zirai Yapıcılık, 3) Teknik Re
rulu eğitim başının başkanlığı altında 28 inci madde
sim (x) 4) İç Süslemeciliği (x) 5) Sanat ve Uy
nin «C» fıkrasına göre seçme iki öğretmenle her kolun
garlık tarihi (x ), 6) İşlik ve seminer çalışmaları
başından teşekkül eder. Disiplin kurulu müdürünün ha
Madde 21 — Maden işleri kolunun dersleri şunvale ettiği işlere bakar ve bunlar hakkında karar verir.
iardır:
Enstitünün genel disiplin işleri hakkında yapılan
1) Teknoloji, 2) Teknik Resim (x ), 3) Tesisatçılık,
müzakerelere müdür başkanlık edebilir.
4) Teknoloji ve Pratik Kimya, 5) Teknik Tarihi ve
Madde 31 — Yüksek Köy Enstitüsü kol başlan
Artistli Maden İşleri, 6) İşlik ve seminer çalışma
kurulu, müdürün başkanlığında her kolun kolbaşı ile
ları.
eğitim başından teşekkül eder. Bu kurul ödevleri şun.
Madde 22 — Hayvan bakımı kolunun dersleri
lardrr:
şunlardır;
a) Kanun, talimatname ve verilen emirlere göre kolla
1) Zootekni, 2) Biyoloji (x ) , 3) Kalıtım ve Sağlık Bil
yıllık çalışma plânlarım hazırlıyarak ilgililere bil
gisi, 4) Hayvan Yemleri Bilgisi ve Çayır ve Meracıdirmek,
İlk, 5) Seminer, ahır ve ağıllarda çalışmalar.
b) Bütçe yılı başından önce yüksek kısmın bütçe ile
Madde 23 — Kümes hayvancılığı kolunun ders
ilgili ihtiyaçlarını tesbit etmek,
leri şunlardır:
c) Yüksek kısım için verilen tahsisatı her kolun ih
1) Kümes hayvanlan Bakımı, 2) Biyoloji (x), 3) Ço
tiyacına göre ayırmak.
cuk Bakımı (x ), 4) Yemek Pişirme, 5) Dikiş-BiçBu kurulun kararlan eğitimbaşı ile kolbaşları tara,
ki (x), 6) Besin Maddeleri Kimyası (x ), 7) Semifından tatbik olunur.
'
uerde, mutfakta ve kümeste çalışmalar.
H. D isiplin:
Madde 24 — Köy ev işleri ve el sanatları kolu,
üun dersleri şunlardır:
Madde 32 — (Yüksek Köy Enstitüsü Talebe
1) Köy ev işleri ve el sanatlarında kullanılan ham
Haysiyet Divanı) her kolun kız ve erkek talebesinin ay
maddelerin iş bilgisi, 2) Besin ve doku maddeleri
n ayrı seçtikleri birer mümessilden teşekkül eder. Hay.
kimyası (x), 3) Teknik Resim (x), 4) Çocuk Bakı
siyet divanları müdürün havale ettiği işler üzerinde dimı (x), 5) Dikiş-Biçki, nakış, dokumacılık, örücü
^siplin talimamemsine göre karar verir. ICız ve erkek
lük, 6) İç süslemeciliği (x ), 7) Seminer ve işlik
talebe haysiyet divanları bir arada veya ayrı ayrı topla
çalışmaları.
nabilir. Disiplin kuruluna 28 inci maddenin «C» fık
Madde 25 — Tarla ve bahçe ziraati kolunun ders,
rasına göre seçilen kadın öğretmenle erkek öğretmen
ieri şunlardır:
talebe haysiyet divanının reisidirler. Haysiyet divanının
1) Ziraat Bilgisi ve Tarihi, 2) Botanik ve Toprak Bi
biri kız, diğeri erkek talebeden olmak üzere iki reis ve
yolojisi, 3) Mineroloji ve Ziraat Kimyası, 4) Eko
kili vardır. Reis vekilleri lüzum görülürse disiplin ku
nomi ve Kooperatifçilik (x ), 5) Ekonomik Coğraf
rulunun toplantılarında bulundurulabilir. Haysiyet di.
ya (x), 6) Arazi Ölçme Bilgisi ve Ticaret Aritmevanı kararlan müdürün tasdiki ile yürürlüğe girer. Mü
’ tiği (x ), 7) Seminer, tarla ve bahçelerde çalışma
dür haysiyet divanı kararlarını bir kere de disiplin ku
lar.
ruluna tetkik ettirebilir.
Madde 26 — Zirai işletme ekonomisi kolunun
Madde 33 ■— Müdür enstitüden çıkarma cezasını
dersleri şunlardır:
,
icabettiren bir suç işlemiş olan talebeyi lüzum gördü
1) Zirai üretim aletleri, taşıma ve çekme araçları ve
ğü takdirde mesuliyeti üzerine alarak resen okuldan
bunların iş bilgisi, 2) Ziraat makineleri ve motör.
uzaklaştırır ve keyfiyea mucip sebepleriyle disiplin
İeri, 3) Ekonomik Coğrafya (x ), 4) İşletme Eko.
kuruluna ve bu kurulun tetkikından geçtikten sonra da
nomisi, 5) Ticaret Aritmetiği ve Arazi Ölçme Bil
Vekilliğe bildirir.
gisi (x), 6) Ekonomi ve Kooperatifçilik (x ), 7)
Madde 34 — Yüksek Köy Enstitüsü talebesi di
Seminer işlik ve lâboratuvarda çalışmalar.
siplin işleri bakımından köy enstitüsü talebesinin tâbi
olduğu nizama uyar. *
E. Öğretim programları, ders saatleri, inceleme
gezileri:
Madde 27 — Her kolda gösterilen derslerin ko.
nulan ve bunların sömestrlere taksimi öğretim programı
ile tesbit edilir. Kollann inceleme gezileri, sefahatleri
ve bu sıralarda talebeye verilecek inceleme konuları kol
öğretmenler kurulunca kararlaşonlır.

I. İdare:
Madde 35 — Hasanoğlan
Köy Enstitüsünün
Müdürü, Yüksek Köy*Enstitüsünün Müdürüdür. Bu sı
fatla Yüksek Köy Enstitüsünün her türlü idare işle
riyle maliye işlerinden kanun ve talimatnamelere göre
mesuldür.

S a y fa : 2 1 9
Madde 36 — Hasanoğlan Köy Enstitüsünün me
murları Yüksek Köy Enstitüsünün idare işlerini de yap
makla mükelleftir.
Madde 37 — Bu talimatnamede yazılmıyan hu
suslarda Vekillikten verilecek emirlere göre hareket edi
lir.

Talim ve T erb iye H ey eti K ararı
Karar sayısı ; 225 ______
Karar tarihi ; 23/V II, 1943

ÖZET:
Disiplin Talimat,
namesinin 9 uncu
maddesinin değişti
rilmesi h.

(Orta okullar, liseler, şehir ilk öğretmen okulları)
disiplin talimatnamesinin 9 uncu maddesinin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesi uygun görülerek Vekillik Yük
sek Makamının tasvibine arzı kararlaştı.
Madde 9. — Tasdikname ile uzaklaştırma, ilişik
kesilmesi, kovma cezalan Vekillik İnzibat Meclisinin
tasdiki ile katî şeklini alır; bumînla beraber mühim va
kalarda müdür Disiplin Kurulu kararını bir taraftan
Vekilliğe bildirirken diğer taraftan karann tasdikına
kadar suçlu talebenin okula devamını menetmek mesu
liyetini üzerine alabilir.
Muvafıktır
2 3 U/// / 9 4 3
Maarif Vekili

'

Haşan-ÂH Y ücel

Talim ve T erb iye H e y e ti K ararı
Karar sayısı ; 223
Karar sarihi ; 18/VII. İ943

ÖZET:
«Devletler Huku
ku Türk Enstitü
sü» ne ait talimat
name h.
Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğünün 17/V/
1943 tarihli ve 4/509 sayılı yazısı ile gönderilen İs
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi «Devletler Hu
kuku Türk Enstitüsü» talimatnamesinin bağlı şekilde
kabulü uygun görülerek Vekillik Yüksek Makamının
tasvibine arzı kararlaştı.
,
Muvafıktır

18 VII/ 194 3
Maarif Vekili

Haşan-ÂH Y ücel

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
«DEVLETLER HLTCUKU TÜRK ESNSTİTÜSÜ:>
KURULUŞ:
Madde 1. — İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakûl.
tesine bağlı olmak üzere bir «Devletler Hukuku Türk
Enstitüsü» kurulmuştur.
Enstitünün merkezi İstanbuldadır.
AMAÇ:
Madde 2, — Enstitünün amacı:
A) Millî istiklâl ve hâkimiyet prensiplerini temel ola
rak Lozan’da bu prensipleri tahdideden kayıtlann kal
dırılıp, kayıtsız şartsız hâkimiyetin ne suretle temin
ve teyidedildiğini belirtmek,
B) Diplomatik tarih dâhil olmak üzere devletler huku
kunun bütün kollannın gelişimine yardım etmek ve
bu yoldaki bütün teşebbüsleri desteklemek,
C) Türki/ede devletler hukuku bilgisini yaymak,
Ç) Yun dışında memleket meselelerini tanıtmak ve
millî Türk haklarını ve menfaatlerini açıklamak,
D ) Barışın korunması için milletlerarası münasebetler,
de adalet ve dayanışmayı kuvvetlendirmeye çahşmak.
i
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ENSTİTÜ DİREKTÖRLÜĞÜ:

ENSTİTÜNÜN ÇAUŞM ALARJ:
Madde 3. — Enstitü amacına eri§mek için:
A) Türkiyede devletler hukuku ile uğraşanları bir araya
toplıyarak teşkilâtlı bir surette çalışır,
B) Gerekli vesika ve eserleri toplıyarak bir Devletler
Hukuku arşiv ve kütüphanesi kurar,
C) Devletler Hukuku alanında araşarmalar yapar ve
bunları teşvik ile plânlaştırır, yayınlarını temin eder,
Ç) Devletler Hukukunun kara, deniz, hava kısımları
üzerinde ihtisas yapmak istiyenler için seminer ça
lışmalar ve kurlar tertibeder.

Madde 6. — Enstitü direktörlüğü, direktör ve lü.
zumu kadar memurdan kurulur.
Direktör, İstanbul Üniversitesi Devletler Hukuku
profesörlerinden olmrk üzere idare heyetince seçilir;
dekan ve rektörün teklifiyle Maarif Vekili tarafından
atanır.
Enstitüye alınacak memurları, direktörün inhasiyle
rektörlük tâyin eder.

*
Madde 7. — Direktörün başlıca vazife ve salâ
hiyetleri
;
D ) Devletler Hukuku bilgisini yaymak için konferans
A)
Enstitüyü
temsil etmek,
lar hazırlar.
B) Toplanulara riyaset etmek,
C) İdare heyeti ve umumi meclis kararlannı tatbik et
ENSTİTÜNÜN ÜYELERİ;
mek,
Madde 4. — Enstitünün öz, yardımcı ve muhabir
Ç) Enstitü işlerini yürütmek,
üyesi vardır:
I D ) Enstitü bütçesini hazırlamak ve tatbik etmektir.
A) Öz üyeler. — İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülte
leri profesör ve doçentleriyle Siyasal Bilgiler Okulu
ENSTİTÜ İDARE H E Y E T İ:
hukuk profesör ve doçentleri ve Hariciye Vekâleti
Madde 8. — Enstitü İdare Heyeti; Enstitü Umu
hukuk müşavirleri enstitünün öz üyeleridir.
mi Meclisinin öz üyeler arasından seçeceği beş kişiyle,
Devletler hukukiyle uğraşan mebuslardan istiyenler
İstanbul Üniversitesi Devletler Hukuku Profesör ve
de öz üyedir.
Doçentlerinden
müteşekkildir. Seçim üç yılda bir tek
B) Yardımcı üyeler. — Ümversitenın diğer profesör ve
rarlanır.
doçentleriyle üniversite dışında enstitünün gayesiyle
ilgili konular üzerinde incelemeleri ve çalışmalariy.
Madde 9. — İdare heyetinin vazife ve salâhiyet.
le tanınmış olanlar enstitünün umumi meclisince
leri:
yardıma üye seçilebilirler.
A) İlmî araştırmaları tertiplemek,
Enstitüdeki çalışmalariyle dikkati çeken yardımcı
B) Enstitü yayınlarını düzenlemek,
üyeler, Enstitü Umumi Meclisinin üçte iki çoğunluğu
C) Enstitü çalışmalarının gelişmesi çarelerini araşarile öz üye seçilebilirler.
mak,
C) Muhabir Üyeler. — Enstitü umumi meclisi muha
Ç) Enstitü bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
bir üye seçebilir. Muhabir üyeler umunai meclis kaD ) Enstitü umumi meclisi toplantıları gündemini tan
rariyle öz üyeliğe seçilebilirler.
zim etmek,
E) Enstitü teşkilât ve talimatnamesinin değiştirilmesi
hakkında tekliflerde bulunmaktır.
ENSTİTÜNÜN ORGANLARI:
Madde 5. — Enstitünün organları şunlardır;
1 — Enstitü direktörlüğü.
2 — Enstitü idare heyeti.
•
3 — Enstitü umumi meclisi.

Madde 10. — Enstitü idare heyeti, .en az ayda bir
defa enstitü merkezinde toplanır. Direktör lüzum gör
dükçe idare heyetini olağanüstü toplantılara da çağıra
bilir.

1943

Madde 11. — İdare heyeti kararlarını çoğunlukla
verir. Oy beraberlisinde; direktörün bulunduğu taraf
çoğunluk sayılır.
ENSTİTÜNÜN UMUMİ MECLİSİ:
Madde 12. — Enstitü umumi meclisi, öz üyeler
den kurulur. İdare heyetinin gerekli gördüğü yardım
cı ve muhabir üyeler de rey verme hakkını haiz olarak
umumi meclise çağrılabilirler.
Enstitü umumi meclisi, idare heyetinin tesbit ede.
ceği zamanlarda ve yılda en az bir defa toplanır.
Madde 13. — Enstitü umumi meclisinin vazife
ve salâhiyetleri:
A) Enstitü idare heyetini seçmek,
B) Yardımcı ve muhabir üyeleri kabul etmek ve bun
lar arasından öz üyeliğe alınacakları ayırmak.
C) İlmî meseleleri müzakere etmek,
Ç) İdare heyeti raporu hakkında karar vermektir.
Madde 14. — Umumi mecliste müzakere edilecek
meseleler ve tebliğler toplantıdan en az iki ay evvel di
rektörlüğe tevdi olunur.
Direktör, umumi meclis gündemini ve tevdi olun
muş raporları toplantıdan en az bir ay evvel üyelere da
ğıtır.
Madde 15. — Ensütü, çalışma ve araştırmaları
havi olmak üzere bir (Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsü Dergisi) çıkanr. Umumi meclis zahrtlan veya hu
lâsaları dergide neşrolunur.
Madde 16. — Umumi meclis, kararlarmı hazır
bulunan Öz ve yardımcı üyelerin oy çoğunluğu ile verir.
Madde 17. — Enstitünün masrafları Hukuk Fa
kültesi bütçesinden ve diğer vekâlet ve daireler büt
çelerinden aynlan tahsisatla temin olunur.
Madde 18. — Enstitü talimatnamesinin değiştiril
mesi enstitü umumi meclisinin mütalâası alındıktan
sonra yapılabilir.
Enstitü idaresi için gerekli iç talimatlar idare he
yetince yapılır.
Muvakkat madde — Enstitü umumi meclisinin ilsc
toplantısına, kadar idare heyeti üyelerini Hukuk Fakül
tesi Profesörler Meclisi seçer.
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