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I 

HEDEF VE TEŞKİLÂT 
1 — Muallim Mektepleri talebesini ilk tedrisat muallimliği-

ne hazırlayan mekteplerdir. 
2 — Muallim Mektepleri leylî ve neharî olur. Leylî mek-

teplere neharî talebe de kabul olunur. Gerek leylî ve gerek 
neharî talebeden ücret alınmaz. 

II 

İDARE HEYETİ 

1. Müdüı» 

3 — Müdür, mektebin idarî, terbiyevî ve tedrisi işlerinden 
ve bu talimatname dairesinde malî hususlarından mes'uldür. 

Müdürün vazifeleri şunlardan ibarettir: 
A) Müdür, tayini kendisine ait olan müstahdemleri mevzu 

kanunlar ve umumî ahkâm dairesinde tayin ve tecziye eder ve 
vazifelerine hitam verir. 

Müdür, doğrudan doğruya Vekâletçe tayin olunan memur 
ve muallimlerden vazifesini yapmıyanlar hakkında 1702 numa-
ralı kanun ahkâmı dairesine^ hareket eder: 

B) Müdür, fevkalâde sebeplere istinaden lüzum görürse 
maiyetindeki memur veya muallimlerden birine işten el çektirir 
ve keyfiyeti yirmi dört saât içinde merbut bulunduğu makama 
esbabı mucibesile bildirir. 

C) Herhangi bir suretle, inhilâl eden memuriyet ve mual-
limliklere, ve muvakkat sebep ve mazeretler yüzünden vazife-
lerine devam edemiyecek olan memur ve muallimlerin yerle-
rine münasip vekiller intihap ve maaş miktarını kanun daire-
sinde tesbit ile tayin ve keyfiyeti merciine bidirir. 

D) Müdür, haftalık ders cetvellerini, muallim ve memurla-
rın nöbet cetvellerini tanzim ve tasdik eder. 

E) Müdür, Mektebe tayin olunan stajiyerlerin hangi mual-
limlerin refakatinde ve nasıl çalışacaklarını tesbit eder, onları 
mektebin idarî ve tedrisî faaliyetlerine iştirâk ettirir. Refaka-
tine tayin edilmiş olan muallimlerden mesleğe yeni girmiş olan-
ların iş ve vazifelerine layıkile alışmaları için onlara daima 
muzaheret ve yardım eder. 

4 — Müdür, tedrisatı tanzim ile mükelleftir. Bu hususta 
Müdüre terettüp eden vazifeler şunlardır: 

A) Tedrisatın dersler arasında bir irtibat ve ahenk bulun-
mak suretile cereyanını temin eder. 

B) Mektepte ve mektebin bulunduğu mahalde mevcut ve 
tedrisatta istifadeye elverişli eşya ve vasıtalar ile ve muhtelif 
müesseselerden muallimlerin dersleri için istifade edebilmelerini 
temin eder. 

C ) Muallimlerin her birinden, bir sene zarfında okutacakları 
mevaddjn aylara taksimini gösterir birer cetvel alır. Ders se-
nesi içinde bu cetvele riayet edilip edilmediğini mütemadiyen 
kontrol eder. Evvelce yapılan plândan inhiraf edildiğini görür-
se, esbabı hakkında alâkadar muallimle görüşür, ve her halde 
müfredat programının tamamile tatbikına dikkat ve nezaret 
eder. Herhangi bir sebepten dolayı bir senenin müfredatını 
sırası ile ve aynen göstermeğe zaman müsait olmayacak olur-
sa, o sene nihayetine kadar nelerin gösterilmesi lâzımgeldiğini 
alâkadar muallimle istişare ederek tesbit eyler. 

D ) Müdür, bir sene zarfında her sınıfta her muallimin 
dersini en az iki kere teftiş eder; uzunca bir müddet dersanede 
oturup verilen dersi ve yapılan müzakereleri takip eyler. 

Müdür, lüzum görürse, verilen ders hakkında dersten sonra 
muallimle yalnız olarak konuşur. 

E ) Müdür, teftişleri neticesinde lüzum görürse, biı birile 
alâkadar ders okutan muallimleri içtimaa davet ederek, şahıs-
lan mevzuubahs etmeden tedrisat hakkındaki noktai nazarını 
söyler. 

F ) Muallim mektebi müdürü, sık sık tatbikat mektebini 
dahi teftiş ederek burada yapılan tedrisat ve tatbikatı mura-
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k a b e eder ve mektebin her husustaki noksanlarını temine 
çalışır. 

5 — Mektep müdürü vazifelerini ifa etmiyen ve dersine 
gelmiyen memur ve muallimlerin maaşından 1702 numaralı 
kanunun 21 inci maddesine tevfikan ders ücretlerini keser . 

6 — Mektep müdürü, talebenin mesai ve tahsillerini de 
murakabe eder . Ahlâk ve gayret inde bariz tebeddüller gör-
düğü talebenin velilerini bundan haberdar eder. 

7 — Müdür, mektebin evrak ve defterlerinin muntazam 
tutulup tutulmadığını sık sık murakabe eder. 

8 — Müdür, mektep eşyasının iyi muhafazasından ve iyi kul-
lanılmasından Ayniyat Talimatnamesi ahkâmı dairesinde birinci 
derecede mes'uldür. 

9 — Mektep müdürü, her sene kânunusani ayında mektep 
bütçesini tanzim eder ve Maarif Eminliğine gönderir . 

10 — Mektep müdürü her ders senesi sonunda nihayet 
31 temmuz tarihine kadar şu maddeleri ihtiva eden bir raporu 
Maarif Vekâlet ine gönderir : 

A ) Ders yılının en mühim hâdiseleri. Mektebin hangi ta-
rihte açıldığı, hangi tarihte kapandığı, tatiller, kaç gün tedri-
sat yapıldığı, teftişler ve saire. 

B ) Talim heyeti. Muallimlerin alfabe harfleri sırası ile isim-
leri, sene içinde tahavvüller, terfiler, mezuniyetler, muallim 
meclisleri ve bunlarda konuşulan başl ıca meselelerin hulâsaları 
ve alınan neticeler. 

C ) Tedr isat . Müfredat programlarının ne dereceye kadar 
ta tbik ve ikmal edildiği, ikmal edilmeyen kısımlar ve sebepleri , 
atelye faaliyeti, mektep gezintileri ve tetkik seyahatleri . 

D ) İmtihanlar ve neticeleri, her sınıfta terfi eden, ipka 
edilen ve ikmale kalan .talebelerin adetleri, mezuniyet imti-
hanları. 

E ) İnzibat. Başl ıca inzibatî tedbirler, sene içinde verilen 
ağır inzibatî cezalar. 

F ) Sıhhat . Talebenin sıhhati hakkında mektep tabibinden 
alınan malûmat. 

G ) Kütüpane, lâboratuarlar ve ders aletleri vaziyeti, sene 
zarfında tedarik edilen kitapların, mecmuaların ve ders aletle-
rinin miktarı. 

H ) T a l e b e teşekkülleri, verilen müsamereler ve saire. 
I ) Mektep müdürünün iş'arını muvafık gördüğü sair 

hususlar. 

2. Başmuavin 
11 — Başmuavinin vazifeleri şunlardır: 
A ) Vazife hususunda müdüre yardım eder ve gaybube-

tinde ona vekâlet eyler. 
B ) Mektebin intizam ve inzibatını temin, talebenin hal 

ve hareketlerini murakabe eder. 
C ) Memur ve muallimlerin vazifelerine mübaşeretlerini 

veya vazifelerinden infikâklerini günü gününe kaydeder . 
D ) Mektebin idarî hususlarına ait kayit ve tescil muame-

lelerini yapar . İstatistik cetvellerini tanzim ett irerek tetkik eder. 
E ) Demirbaş eşyanın güzelce muhafazasını ve defterinin 

kâtip tarafından muntazaman tutulmasını temin eder. 
F ) Her akşam, ertesi gün mektepte iaşe olunacak ta lebe 

ve muallimlerin adedini tayin ile puslasını tanzim eder. 
G ) Mektebin ambar , depboy , kütüpane ithalât ,ve ihra-

cat ına ait vesikaları , talebenin mesai karnelerini, tasdikname-
lerini, muallimlerin, memurların ve hademelerin tahakkuk bor -
drolarını tetkik eder ve müdürün tasdikına muhtaç olanları 
müdüre tasdik ettirir. 

H ) Memur ve muallimlerin vaktinde vazifeleri baş ında 
bulunmalarına nezaret eder. Vazifesinde tekâsül gösterenleri 
müdüre bildirir. 
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1 ) Talebenin devamını takip ve mektebe gelmiyenlerin 
niçin gelmediklerini tahkik eder. Bu hususta ta lebe velilerile 
muhabere eder . 

K ) Sıhhî veya mühim mazereti olan ta lebeye izin verir. 

Muavinler 
12 — Muavinler, mektebin terbiye, idare ve inzibatı ile 

kayıtlarına ve muamelelerine taallûk eden hususlarda müdür 
veya başmuavin tarafından kendilerine gösteri len vazifeleri 
yapmakla mükelleftirler. 

Dahiliye Şefi 
13 — Dahiliye şefi, mektep binasının ve müştemilâtının 

mektep eşya ve teçhizatının güzelce muhafazası, intizam ve te-
mizliği, velhasıl mektebin bilûmum maddî hususlarının idaresi ile 
mükelleftir ve bu işlerden dolayı müdüre karşı mes'uldür. Bun-
lardan başka şu vazifeler de dahiliye şefine aittir. 

A ) Mektebe alınacak her nevi levazımın teslimi zama-
nında hazır bulunarak bunların kemmiyet ve keyfiyetinin 
ihtiyaca ve mubayaa şartlarına mutabık ve muvafık olmasına 
dikkat ve nezaret eder. 

B ) A y d a en az bir defa, ve gayri muayyen zamanlarda 
a m b a r defterini tetkik, a m b a r ve depboyu teftiş eder. 
Şüpheyi davet edecek bir hal gördüğü takdirde mektep 
müdürüne malûmat verir. 

C ) Ambardan tabelâ mucibince erzak teslim edildiği zaman 
hazır bulunarak murakabe eyler. 

.». kâtip ve Hesap Memurları 
14 — Kâtip, müdür ve başmuavin tarafından tevdi edilen 

yazı işlerini ifa eder . Gelen ve giden evraka ait defterleri tutar 
ve muamelâtı günü gününe takip eder . 

15 — Mektebin resmî ve idari muamelâtına ait her nevi 
muharreratın suret ve asıllarını muhafaza ve dosyalarını tanzim 
eder . 

16 — Memur ve muallimlerle müstahdemlere ait sicilli tutar. 
17 — Mektebin demirbaş eşya defterini tutar ve başmuavin 

tarafından bildirilecek vukuatı günü gününe deftere kaydeder . 
18 — Kâtibin hesap memurluğuna ait vazifeleri şunlardır: 
A ) Münakaşaların şartlarını ve mukavelenameleri hazırlamak. 
B) Müdür ve başmuavinden maaş ve hesaplara ait alacağı 

vukuatı günü gününe k a y d e t m e k . 
C ) — Hergün öğle zamanı tabelâyı tanzim ve müdüre 

tasdik ettirdikten sonra ambar memuruna tevdi etmek. 
D ) A m b a r ithalât ve ihracatına ait kontrol defterini tutmak, 

ve senetlerin suretlerini numara tahtında deftere kaydetmek. 
E ) Mektebin idare ve talim heyetleri ile hademelerin 

maaş bordrolarını tanzim ve müdüre tasdik ettirmek; suret-
lerini deftere kaydederek tediyeyi müteakip eshabına imza 
ettirmek. 

O. Ambar ve Depboy Memuru 
19 — A m b a r ve depboy memuru aşağıdaki vazifelerle mü-

kelleftir: 
A)Mubayaa olunan erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambarda 

itina ile muhafaza etmek; kendisine kâtip ve hesap memuru 
tarafından verilen tabelâlar muhteviyatını birer birer a m b a r 
defterine kayit ve tabelâları hıfzetmek. 

B ) Tesl im ve tesellüm ettiği erzak v e eşyayı günü gününe 
defteri mahsusuna kayit ve evrakı müsbiteyi hıfz ile senetlerini 
tasdik eylemek. 
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C ) Tabelâ lar mucibince mutfağa teslim edeceği erzakı 
nöbetç i muavin veya muallim ve dahiliye şefi hazır bulunduğu 
halde vezin ve tadat ederek teslim etmek ve tabelânin altını 
nöbetç i muavin veya muallim ile dahiliye şefine imza ettirmek. 

20 — A m b a r ve d e p b o y memuru tesellüm eylediği elbise, 
çamaşır , havlu, yatak takımları, yemekhane edevatile mutfak 
levazımını ve demirbaşa ait bilcümle eşyayı hüsnü muhafaza 
eder. Mektep başmuavini veya muavin veya dahiliye şefinden 
alacağı tahrirî emre göre bunları senet veya makbuz mukabi-
linde ta lebe ve müstahdemlere tevzi ve teslim eyler. 

21 — Nelıarî mekteplerde demirbaş eşyanın hüsnü muha-
fazasından muavin mes'uldur. 

III 

A Y N İ Y A T V E V E S A İ T 

1 . A y n i y a t İ ş l e r i 

22 — Her ay nihayetinde mubayaa heyeti azasından ikisi 
hazır olduğu halde ambarda mevcut erzak vezin ve tadat edilir. 

A m b a r defteri, mevcut, tabelâ ve muhasebe kontrol defte-
rile tatbik olunur. Neticede ambar mevcudunda şüpheyi calip 
bir noksan veya fazla zuhûr ederse ambar memuruna derhal 
işten el çektiri lerek tahkikata başlanır. Her ay vezin, tadadı 
müteakip o aya ait son sahifedeki mahalli mahsusa şerh 
verilerek mevcut aza tarafından imza edilir. 

23 — A m b a r d a mevcut erzak noksan zuhûr ettiği takdirde 
derhal a m b a r memuruna tazmin ettirilir ve fazla zuhûrunda 
irat kaydolunur ve her iki surette de mubayaa komisyonunca 
esbabı mucibe araştırılıp keyfiyet ambar defterine işaret olunur. 

24 — A m b a r ve hesap memurları her ay nihayetinde 
sarfiyata ve ambar mevcuduna ait nümunesi veçhile ikişer 
nüsha olarak iki cetvel tanzim ederler. Sarf iyata ait cetvel 
bittetkik, mubayaa heyeti azası ve ambar memurları tarafından 
imza ve tasdik edilerek müteakip ayın onuncu gününe kadar 
mafevk makama gönderilir . 

25 — D e p b o y ve desr alâtı memurları ile ders aletlerine 
veya kütüphaneye memur olan muallim her ders senesi 
nihayetinde ilâve edilen veya imha edilecek olan eşyanın nevi 
ve miktarını ve kıymetlerini göster ir ikişer nüsha olarak 
tanzim edecekleri cetvelleri müdürlüğe verirler. Bu cetveller 
mubayaa heyet ince tetkik edilerek imhasına karar verilen eşya 
hakkında lâzımgelen muamele ifa ve işbu cetvellerin altına icap 
eden meşruhat verilerek imza edilir. Cetvellerden biri Vekâle te 
gönderil ip diğeri mektepte muntazaman hıfzolunur. 

2 6 — Kullanılmıyacak bir hale gelmesinden dolayı ambar 
ve d e p b o y memuru, veya ders aletlerini ve kütüphane eşyasını 
muhafaza eden memur veya muallimler tarafından ders yılı niha-
yetinde nevi ve miktarile kıymetleri bu husus için tanzim edilen 
cetvellerde gösteri len erzak, eşya ve diğer levazımdan hiçbir 
suretle istifadeye elverişli olmadıkları tetkik neticesinde 
anlaşılanlar imha olunur ve tanzim olunan mazbatası 
mubayaa heyeti azası tarafından imza edilir. İşbu maz-
bata varakai müsbite olmak üzere ait olduğu memura 
teslim olunur. Satılması icap eden eşyanın da bir defteri 
tanzim olunarak mahallî malmemurlarına bir müzekkere ile 
tevdi edilir. Malmemurları tarafından işbu eşya ve levazım 
tesellüm olunduktan sonra depboy veya demirbaş defterine 
işaret edilir; ve alınacak musaddak makbuz varakai müsbite 
olmak üzere kezalik ait olduğu memur tarafından hıfzedilir. 
Vekâlet te mevcut demirbaş eşya defterlerine icap eden meş-
ruhat verilmek üzere bu suretle imha, veya satı lmak üzere 
malmemurlarına tevdi olunan eşyaya ait musaddak liste sure-
tinin cetvele raptedilerek vekâlete gönderilmesi lâzımdır. 

27 — Ayniyat memurlarının tebeddülünde devir muame-
lesinin icrası mecburîdir . Asîli hazır olmadığı takdirde devir 
muamelesi mektebin mubayaa heyeti marifetile yapılır. Devir 
muamelesi ikmal edilmedikçe beraeti zimmet mazbatası ita 
edilmiyeceği gibi o memur diğer bir memuriyete de tayin 
olunamaz. Tayin edilmiş bulunursa beraeti zimmet mazbatası 
ibraz edinceye kadar işe başlattırılmaz. B a ş k a bir daireye nakli 
memuriyet vukuunda bu yolda muamele ifası o daireye bildirilir. 

2 8 — Ayniyat memuru vefat ettiği veya vazifesi başında 
bulunamıyacak derecede hasta olduğu takdirde derhal muba-
yaa heyeti azası tarafından yeni tayin olunan veya vekâlet 
edecek olan memura devir muamelesi ifa edilir. Lüzumu tak-
dirinde mevcut ayniyat bir deftere yazılarak vekile teslim 
olunur. Asilin avdetinde, vekil kendi zamanına ait hesabı 
devreder. 

29 — Müdürler demirbaş eşya defterinde yazıiı olan eşyayı 
haleflerine devrederek aralarında birer devir mazbatası teati 
eylerler. 

Eşyayı tesellüm eden müdür işe başlamasından en g e ç 
on beşinci güne kadar bu devir muamelesinin tamam 
olduğunu vekâlete bildirir. 

33 — Ayniyat defterlerinin her türlü hâk ve silintilerden ari 
olması ve ihticaca salih olacak surette gayet muntazam tutul-
ması lâzımdır. 

Defterlerin kaç sahife olduğu ilk sahifelerine işaret edilerek 
mühürlenir. Hesap memuru ile müdürlerin bu defterleri daima 
tetkik ve murakabe eylemeleri lâzımdır. 

31 — Mektepte mevcut eşya, kitap ve levazımdan bir kıs-
mı Vekâletin tahrirî müsaadesile b a ş k a daire ve müesseseye 
verilebilir. Bu takdirde dahi eşya defterden tenzil ve keyfiyet 
kayitleri hizasına işaret edilir. 

32 — Ayniyat , ambar , depboy, kütüphane, müze eşyası 
evrakı müsbitesi şunlardır: 

A m b a r evrakı müsbi tes i : Tabe lâ , dip koçanile tesellüm 
ilmühaberi; ziyaı halinde tanzim edi lecek mazbata . 

D e p b o y evrakı müsbites i : Satı lan veya kırılan veya devre-
dilmiş eşya hakkında mazbata veya tezkereler, veya musaddak 
suretleri; zayi edilen eşya hakkında mazbata ve icabında 
bedelinin tazminine dair müzekkere veya musaddak suretleri 
tevdi ve teslim edilen depboy eşyasının cins ve miktarile 
tesellüm edenin imzasını havi defter. 

Kütüpane ve levazım evrakı müsbi tes i : İmza defteri, satı-
lan, zayi edilen, b a ş k a bir mahalle veriln kitap ve risalelerle 
sair levazım hakkındaki mazbata, müzekkereler veya musaddak 
suretleri. 

3 3 — Ayniyata ait evrakı müsbitenin tıpkı nakit veya 
eşya gibi iyi muhafazası alâkadar memurların vazifesidir. 

Neharî mekteplerde ayniyat memurlarına ait vazifeler 
bu mekteplerin kâtipleri mevcut olmadığı takdirde müdür mua-
vini tarafından idare edilir. Ayniyat memurlarile leylî mektep 
müdürlerinin ayniyat işlerindeki vazifelerine taallûk eden bütün 
hükümler bunlar hakkında da aynen caridir. 

2. Ders Aletleri ve Kütüphane 
34 — Mekteplere ait ders aletlerinin muhafazası evvelemirde 

o aletlerin taallûk ettiği derslerin muallimlerine, saniyen 
memuru mahsusuna aittir. Binaenaleyh her muallim kendi 
dersine taallûk eden aletlerin temiz ve işler bir halde bulun-
masını ve talebesinin bu aletlerden azamî istifadesini temin 
edecektir . 

35 — Ders aletleri memurunun vazifeleri şunlardır: 
A ) Kendisine teslim olunan ders aletlerini muhafaza ve 

bu aletlerin muhafaza olundukları yerlerin temizlik ve intiza-
mını temin etmek. 
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B ) Muallimlerin ders zamanından evvel istedikleri aletleri 
muayyen zamanlarda ve lüzum gösterilen mahallerde bulun-
durmak ve dersten sonra muallimden tesellüm etmek. 

C ) Aletlere mahsus defter ve kayitleri muntazaman tut-
mak ve takip etmek. 

D ) Ders esnasında bozulan ve kırılan aletlerin sebeplerini 
muhtevi raporu günü gününe müdürlüğe vermek. 

36 — Kadrosunda ders aletleri memuru bulunmıyan 
mekteplerde bu aletlerin iyi muhafazasından mes'ul olân 
muallim o mektepten ayrıldığı zaman bu aletleri mektebin 
muavinine teslim eder. Muavin de yeni muallime defterile 
beraber teslim eyler. 

37 — Kütüphanedeki kitapların muhafazası her sene 
muallimler meclisince intihap olunacak muallime aittir. Kütüp-
hanesinde iki binden fazla cilt bulunan mekteplere ayrıca bir 
kütüphane memuru tayin olunabilir. 

38 — Kütüphane için intihap edilecek muallimler de 
ayrıldıkları vakit kütüphane memurları gibi kütüphane eşyasını 
ve kitapları haleflerine devretmeğe mecburdurlar. 

IV 

M U B A Y A A İ Ş L E R İ 

M ı ı l > a > a a K o m i s v o ı ı l a r ı v e l l e > e l l e r s 

39 — Müzayede, Münakaşa ve İhalât Kanunu mucibince 
muallim mekteplerinde mubayaa komisyonları şu suretle teşek-
kül ederler: 

A ) Bir muhasibi mes'ule merbut olan muallim mektep-
leri iç in, vekâletin tayin edeceği bir lise veya muallim 
mektebi müdürünün riyaseti altında leylî lise ve leylî orta 
mektep müdürlerile muallim mektepleri müdürlerinden ve mu-
hasibi mes'ulden mürekkep olmak üzere bir komisyon teşkil 
olunur. Neharî mekteplerin müdürleri kendi mekteplerine 
taailûk eden hususat için komisyonda aza sıfatile bulunurlar. 

B ) Maarif emini olan ve muhasibi mes'ul bulunmıyan 
mahallerde mubayaa komisyonları mektepler mubayaa komis-
yonu namı altında Maarif Eminlerinin riyasetinde mektep 
müdürlerile belediye meclislerinden bir aza ve bir maliye 
memurunun iştirakile teşkil olunur. Bu komisyonların içtima-
larına icabında bir de mütehassıs iştirak ettirilir. 

C ) Muhasibi mes'ullük teşkilâtı olmıyan ve Maarif Emini 
bulunmıyan yerlerde mevcut muallim mekteplerinde mubayaa 
komisyonları her mektepte müdürün riyaseti altında mahallin 
en büyük malmemurunun tevkil edeceği bir memur ve Bele-
diye Meclisince kendi aralarından intihap olunan bir aza 
ve işin inşaata taallûku bulunduğu takdirde bir de mütehas-
sıstan teşekkül eder. 

40 — Yukardaki maddede gösterilen mubayaa komisyon-
ları Müzayede, Münakaşa ve İhalât Kanunları ve talimatnamesi 
ahkâmına tevfikan muamele ifa, münakaşa ve müzayede ka-
imelerini ve kontratlarını tanzim ve intaç eder. 

41 — Her muallim mektebinde müdürün riyaseti altında 
başmuavin ile muallimler meclisi tarafından gizli rey ile intihap 
olunan ikişer muallimden ve mektep tabibi ile dahiliye şefinden 
ve hesap memurundan mürekkep ayrıca bir mubayaa heyeti 
vardır. Bu heyet komisyonca mukaveleye bağlanan veya ema-
net suretile yapılmasına karar verilen hususları icra eder. 

42 — Bir muhasibi mes'ullüğe tâbi olmıyan lise ve orta 
mekteplerde ve muallim mekteplerinde teşekkül eden mubayaa 
komisyonları ayni zamanda mubayaa heyeti vazifesini de ifa 
ederler. Mubayaa heyeti halinde teşekkül ettiği takdirde 
başmuavin (bulunmıyan mekteplerde bir muavin) hesap memuru, 
dahiliye şefi, mektep tabibi heyete dahil olurlar. 

43 — Meccanî leylî talebeye bir sene zarfında verilecek 
elbise, çamaşır, kundura ve sair levazımın cins ve miktarı, 
tahsisat dairesinde olmak üzere, mektebin bulunduğu mahallin 
ahvali havaiyesine ve hususiyeti haline göre mubayaa heyetince 
tayin olunur. 

44 — Mubayaa'heyet i meccanî ve bikes talebeye veri-
lecek kitap ve kırtasiye levazımı ile cep harçlığı miktarını da 
tayin eder. 

V 

S I H H A T İŞLERİ 

M e k t e p T a h l i l i n i n V a z i f e l e r i 

45 — Mektep tabibi talebenin sıhhî hallerine ve mekte-
bin sıhhî işlerine taallûk eden meselelerde müdürün müşavir 
ve muavinidir. Tabip, muallim meclislerine iştirak etmek ve rey 
vermek hakkına maliktir. 

46 — Mektep tabibi, her ders yılı başında mektebe gire-
cek talebeyi esaslı bir surette muayene ederek bunlardan 
bedenî ve fikrî inkişaflarına zarar vermeden dersleri takip 
edebilecekleri tesbit ve tahsiline mâni bedenî arızaları bulu-
nanları veyahut tehlikeli hastalığa müstait olanları tefrik ede-
rek her talebe için ayrı ayrı bir rapor tanzim ve müdüre tevdi 
eder. Bu raporlar talebelerin dosyalarında hıfzolunur. 

47 — Mektebin bütün talebesi senede iki defa umnmî 
muayeneye tâbi tutulur. Mektep tabibi biri ders senesi başında 
diğeri mart iptidasında olmak üzere bütün leylî ve neharî 
talebeyi birer birer muayene ederek neticesini sıhhat karnelerine 
kaydeder. 

Bilhassa sıhhî nezarete muhtaç olan talebenin isimlerini 
hususî bir deftere kaydeder. Talebenin sıhhatinin muhafazası 
için yapılacak tedbirleri ve talebenin mektep idaresince nazarı 
dikkate alınması icap eden gayri sıhhî temayülleri ile ebeveyne 
tebliğ olunacak mütalealar da bu teftere kaydolunur. Bu hususî 
deftere kaydolunan talebe sene içinde sık sık muayeneye tâbi 
tutulur. 

48 — Mektep tabibi mektebin muallim, memur ve müs-
tahdemlerini de senede bir defa muayene ederek bunlardan 
bulaşıcı hastalıklara musap olanları mahrem olarak bir raporla 
mektep müdürüne bildirir. 

Bundan başka mektep tabibi bulaşıcı bir hastalıkla malû-
liyetinden şüphe ettiği memur, muallim ve müstahdemleri 
müdür yasıtasile muayeneye davet edebileceği gibi mektebe 
yeni alınacak olan müstahdemleri de kabulünden evvel mua-
yene ile mükelleftir. 

49 — Tabip her gün muayyen saatte mektepte bulu-
narak idare tarafından gösterilen talebeyi mektepçe tahsis 
olunan yerde muayene eder. Muayene neticesinde lâzımgelen 
tedbirleri ittihaz eder, mülâhazalarını günü gününe hususî 
deftere kaydeder. 

50 — Tabip senede iki kere talebeyi tartar, , boylarını 
ölçer; neticelerini sıhhat karnelerine kaydeder. 

51 — Tabip mektebin hastane ve eczanesine nezaret eyler, 
ilk tedavi için lâzım olan ecza ve ilâçların mektepte daima 
mevcut bulundurulmasını temin eder. 

52 — Tabip mektepte talebeye verilen yiyecek ve içecek-
lerin cinsine, safiyetine dikkat eder. Y e m e k listesinin tanzi-
minde reyini bildirir. Hasta talebeye verilecek yemekler hak-
kında pusla tanzim eder. 

53 — Tabip mektebin mütaleahane, dershane, yemekhane, 
yatakhane, teneffüshane ve sair kısımlarını sık sık teftiş eyliyerek 
sıhhata mugayir gördüğü halleri ve çocukların sıhhati için 
ittihazı lâzım olan tedbirleri tahriren mektep müdürüne bildirir. 
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54 — T a b i p sıhhat kaideleri hakkında ta lebeye sık sık 
konferanslar verir; onları sıhhat müzelerine götürür ve kendi-
lerini sıhhî meseleler hakkında tenvir eder. Bi lhassa bulûğ 
devrine gelmiş olan çocuklarda fena itiyatların teessüs etme-
mesi için onları münasip surette irşat eder. 

55 — Tabip sıhhî özürlerden veyahut vücut zaifliğinden 
dolayı ta lebeye veri lecek olan mezuniyet müddetini tayin eder 
ve mektep müdürüne bildirir. 

56 — Hafif surette hastalanan leylî ta lebe mektep hasta-
nesinde yatırılır. Uzun müddet tedaviye muhtaç bulunanlarla 
had ve hummalı hastalıklara tutulanlar velileri nezdine ve 
yahut ücretleri velileri tarafından tesviye olunmak üzere has-
taneye, kimsesizler ise belediye ve hükümet hastanelerine 
naklolunurlar. 

57 — Mektep tabibi talebe veya müstahdemlerden birinin 
bulaşık bir hastalığa tutulduğunu görür veyahut haber alırsa, 
müdürle birlikte derhal tedbir ittihazına başlar: bu takdirde 
has ta derhal tecrit edilir, belediye dairesine malûmat vermek 
şartile evine veyahut hastaneye gönderilir. Hastanın yatağı ve 
eşyası, ve doktor lüzum gösterirse , dersane veyahut mektep 
binası dezenfekte edilir. E ğ e r bulaşık hastalığa tutulanların 
miktarı artarsa, doktor bir sınıfın veyahut bütün mektebin ta-
tilini teklif eder. 

Bulaşık hastalıktan ifakat bulan talebenin diğer talebelerle 
ihtilâfında mahzur olmadığına dair tedavi eden tabipten getir-
diği rapor, mektep tabibi tarafından tasdik edilmedikçe o ta-
lebe mektebe kabul olunmaz. 

58 — Mektebin idare ve talim heyetine mensup zatlerin 
hafif hastalıklar sebebi le kendi hususî yatak odalarında istirahat 
etmeleri caizdir. A n c a k ta lebeye ait olan yerlerde yatırılmaları 
kat ' iyyen memnudur. 

Ü ç günden fazla devam eden ve yüksek derecedeki 
devamlı hummalarla terafuk eyliyen hastalıklara veyahut 
bulaşık bir hastal ığa duçar olan memur ve muallimlerin behe-
mehal mektep haricinde tedavi edilmeleri lâzımdır. 

59 — Tatil kampları için yer intihabı ve programının ter-
tibi hususunda mektep tabibinin mütaleası alınır. T a l e b e kampta 
iken mektep tabibi onlarla b e r a b e r bulunur ve sıhhat işlerine 
nezaret eder. 

60 — Bulaşıcı ve salgın hastalıklar zuhûrunda mektep 
tabibi le mahallî sıhhiye makamının müşterek raporlarında gös-
terilen müddet zarfında mektep tatil edilir. Bu tatil müddeti 
esnasında mektep dahilinde bi lhassa teneffüshane, yatakhane, 
dershane gibi talebenin toplu bir halde bulundukları mahal-
lerde sıhhî takayyütler ve tedbirler ittihaz olunur. Mektebin 
tatil edileceği müddetin başlangıcı ve sonu telgrafla maarif 
eminliğine bildirilir. Hastal ık devam ettiği takdirde bu müddet 
g e n e mektep tabibi ve mahallin sıhhiye makamı tarafından 
müştereken temdit edilir. 

61 — Mektep tabibi ders yılı sonunda, mektebin umumî 
sıhhat vaziyeti ve ihtiyaçları hakkında tanzim edeceği bir ra-
poru müdürlük vasıtasile Maarif Eminliğine gönderir . 

Bu rapor aşağıdaki maddeleri ihtiva etmelidir. 
A ) Muayene neticeleri ( kayit ve kabulde ve daha sonra-

ları yapılan muayeneler.) 
B) Muayene saatlerinde muayene edilen hasta çocukların 

adedi ve hastalıkların cinsi. 
C ) Ders takibinden menedilen hasta talebenin adedi ve 

hangi dersten menedildiği. 
D ) S e n e içinde müdürlüğe verdiği raporların adedi ve neye 

dair oldukları. 

E ) Bulaşık hastal ığa uğraması sebebi le evlerine veya has-
tanelere gönderilen talebe adedi. 

F ) Sıhhî kontrola tâbi bulunan talebenin adedi. 
G ) S e n e içinde verilen konferansların adedi ve mevzuları; 

ziyaret edilen sıhhî müzeler, hastaneler, diğer sıhhî müessese-
ler; gösterilen sıhhî flimler ve mevzular. 

VI 

T A L İ M H E Y E i İ 

1 . M ı ı a J J i ı n l e r 

62 — Muallim mektepleri muallimleri mektepte yalnız ders 
vermekle değil, mektebin terbiyevî işlerini ifa etmekle de 
mükelleftirler. Bütün muallimler talebenin ilerde muallim ola-
caklarını daima göz önünde bulundurarak münasip vasıtalar 
ve telkinlerle onlarda muallimlik mesleğine karşı hürmet ve 
muhabbet uyandıracaklar; talebenin ahlâkî husurlarını ve muzır 
itiyatlarını daima tashih edecekler; onlardan vatanını, milletini, 
vazifesini seven sağlam seciyeli şahsiyetler yetişt irmeğe 
gayret edeceklerdir . 

63 — Muallimler eylül başında mektebe gelerek hizmete 
hazır olduklarını bi ldirmeğe mecburdurlar. Bu tarihte mektebe 
gelemiyecek derecede mazereti bulunan muallimler daha evvel 
keyfiyetten mektep müdürünü tahriren haberdar edeceklerdir . 

64 — Mazeretsiz derse gelmeyen • muallim hakkında 1702 
numaralı kanuna göre ceza tertip olunur. Hasta l ığa veya meş-
ru mazerete binaen derse gelemiyecek olan muallim tezkere ile 
zamanında müdürlüğe haber vermeğe mecburdur. Mazeretinin 
kabule lâyık olup olmadığının tayini müdüre aittir. Aralarında 
ihtilâf ç ıkarsa mesele daha yüksek makam tarafından fasledilir. 

65 — Herhangi bir sebeple olursa olsun devamsızlığı bir 
haftayı geçen muallimleri mektep müdürü maarif eminine bildir-
m e ğ e mecburdur. Hastalık sebebi le bir haftadan az bir müddet 
mektebe gelmiyen muallimlerin bu mazeretlerini tanımak mü-
dürün salâhiyeti dahilindedir. Ancak iki günden fazla süren 
hastalıklar için doktor raporuna lüzum vardır. 

66 — Rahatsızlığına binaen vazifesine devam edemiyen 
muallimin evine mektep tabibi gönderilir. 

67 — Muallimler, muayyen zamanda zil çalınca derhal 
sınıfa girmek ve dersin sonuna kadar sınıfta kalmak mecburi-
yetindedirler. Dersin hitamını . bildiren zil çaldıktan sonra 
muallimler talebeyi sınıfta al ıkoyamazlar. 

6 8 — Muallimler, talebelerden ç içek ve sair hediyeler 
alamazlar ve talebeyi kendi hususî işlerinde istihdam ede-
mezler. 

69 — Muallimler, ta lebeye karşı hilim ve mülâyimetle 
muamelede bulunacaklar; onların ve ailelerinin haysiyet ve 
şerefini rencide edecek sözlerden ve hareketlerden içtinap 
edeceklerdir . 

70 — Muallimlerin derste, ta lebe ile ders mevzuu haricin-
de olan şeyleri ksnuşmaları memnudur. 

71 — Bir muallimin talebe huzurunda diğer bir muallimi 
tenkit etmesi ve hariçte de bir muallimin şeref ve haysiyetini 
rencide edecek sözler sarfetmesi memnudur. 

72 — Vekâlet in müsaadesi olmaksızın hariçte b a ş k a bir 
vazife deruhde eden muallimlere hariçteki vazifesinden derhal 
istifa etmesi teklif olunur. O n beş gün zarfında istifa eyleme-
diği takdirde aslî vazifesinden istifa etmiş sayılır. 

7 3 — Her derse ait vazifeler, ders saatleri haricinde 
tetkik ve tashih olunduktan sonra ta lebeye iade edilir 
ve takdir olunan notlar muallimin not defterine kaydolunur. 
Talebenin vazife defterleri muntazam ve temiz olarak sene 
sonuna kadar muhafaza ölünür. 

74 — Muallimler, talebeyi derse kaldırdıkları zaman behe-
mehal bir not takdir ederek bunu kendi not defterlerine kayde-
derler. Müfettiş veya mektep müdürü isteyince not defterinin 
onlara gösteri lmesi ınecburidir. 
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75 — Muallimler, keııdi mektepleri talebesine hususî ders 
veremezler. Hususî ders verdikleri diğer bir mektep talebesi-
nin imtihanlarında da mümeyyiz sıfatile bulunamazlar. 

Mümeyyizlik esnasında böyle bir talebeye tesadüf eden 
muallimler keyfiyetten mekt'-p müdi'.rünü haberdar ederler. 

2 . \ ü l ı c l V a z i f e l e r i 

76 — Leylî mektepleıde nöbet yirmi dört saat devam 
eder. 

77 — Nöbete gelmiyen nu-.;:Hin:ler hakkında aynen derse 
gelmiyen muallimler gibi ımıamdc yapılır. 

78 — Neharî mekteplerde nölıcl muallimler tarafından 
münavebe ile yapılır. Leylî ınekle j l . ' ide başmuavin ve mua-
vinler haftada ikişer gün nöbetçi 1;-.Uçakları gibi muallimler 
de, müdürün tertip edcceği cetvel dahilinde haftada bir gün 
nöbette kalmakla mükelleftirler. Mı".d"1.' haftada en aşağı bir defa 
gayri muayyen bir gecede mekteple kalır. 

79 — Nöbetçi muallimler mektebin terbiyevî işinden 
mes'uldürler. Vazifeleri şunlardır: 

A ) Talebeye nezaret d inek. 
B ) Mektebe gelen talebenin adedini yoklayarak başmu-

avine, başmuavin bulunmayan mekteplerde müdür muavinine 
bildirmek. 

C ) Vaktinde gelmiyen talebenin mazeretlerini tahkik ile 
başmuavine, başmuavin bulunmayan mekteplerde muavine 
bildirmek. 

D ) Talebenin mütaleasıııa ve laboratuarda çalışmasına 
nezaret etmek. 80 — Nöbetçi muallim meklepte. yalnız bulunduğu takdirde 
gördüğü noksanları bizzat izale eder. Müdür, başmuavin 
veya muavin bulunduğu takdirde keyfiyeti kendilerine haber 
verir. 

81 — Biı kaç mektepte, vazifesi olan muallimler nöbet 
vazifesini yalnız bir mektepte yaparlar. Bu nevi muallimlerin 
hangi mektepte nöbet vazifesi yapacağını maarif emir,; tayin 
eder. 

82 — Nöbetçilik vazifesini lâyıkile ifada mükerreren aczi 
görülen muallimi mektep müdürü ııöbel cetvelinden çıkararak 
maarif eminine bildirir. Bu aciz, muallimin idarî kusurundan 
mütevellit ise keyfiyet sicilline kaydedilmek üzere maarif emini 
tarafından Vekâlete bildirilir. 

83 — Nöbetçilik vazifeleri sene iptidasında aktolunacak 
muallimler meclisinde tezekkür edilerek mektepte takip oluna-
cak terbiye tarzı tesbit edilip nöbetçi muallimlerin esas hat-
lardan inhiraflarına meydan verilmiyecektir. 

3 — Mual l imler Meclisi 

84 — Muallimler meclisi bilûmum muallimlerle stajyer 
muallimlerden ve vekillerden müteşekkil olmak üzere müdürün 
riyaseti altında ders yılı zarfında üç defa içtima eder. Ancak 
müdür her lüzum gördükçe meclisi içlimaa davet edebilir. 
Muallimler meclisi müdürün, bıdııı,uıadıgı takdirde başmua-
vinin riyaseti altında inikat eder. Muallimler meclisi içtimalarına 
devam mecburî olup devamsızlık kanunen derse devamsızlık 
gibidir. 

85 — Muallimler meclisi, tedrisatın lâyıkile cereyanını, 
mektebin intizam ve terbiyesini alâkadar den bütün meseleler 
hakkında müzakerelerde bulunur, i ler içlimadaki müzakere-
lere ait zabıtname hulâsası mektebin merbut bulunduğu Maarif 
Eminine gönderilir. Maarif Emini çok ehemmiyetli gördüğü 
kararlan aynen Vekâlete bildirir. 

Meclisin kâtiplik vazifesi her se.ııe başında muallimler 
meclisince intihap olunacak iki muallim tarafından ifa olunur. 

86 — Derslerin mütenazıran ilerlemesinin ve muallimlerin 
müşterek vasıtalardan ne suretle istifade edeceklerinin tayin 
ve takdiri için zümre muallimleri müdürün daveti üzerine lüzum 
görüldükçe içtima ederler. 

V İ I 

K A Y İ T , D E V A M 

1. Ka>ıt ve Kabul Şartları 
87 — Muallim mekteplerinin birinci sınıfına kabul edilecek 

talebenin yaşı on ikiden az ve on altıdan ziyade bulunma-
yacaktır. 

Orta mektep mezunu olup ta dördüncü sınıfa girmek iste-
yenlerin yaşı on beşten az ve on dokuzdan ziyade bulunma-
yacaktır. 

88 — Muallim mekteplerinin birinci senesine girebilmek 
için ilk tahsil şehadetnamesini ve dördüncü sınıfa girebilmek 
için orta mektep şehadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Birinci sınıfa girmek isteyenler türkçe; hesap, tarih ve 
coğrafyadan dühul imtihanına tâbidirler. Dühul imtihanında 
muvaffak olanlaun adedi birinci sınıfa alınacak talebe mikta-
rından fazla olursa, kabul olunacak talebe imtihandaki mu-
vaffakiyet derecesine göre seçilir. 

Dördüncü sınıfa girmeğe talip olan orta mektep mezunla-
rının adedi o sene bu sınıfa alınması mukarrer olan talebe 
miktarını tecavüz ederse, bunlar arasında da müsabaka imti-
hanı yapılır. O r t a mektep mezunlarının pek iyi veya iyi dere-
celi şehadetnameyi haiz olmaları da lâzımdır. 

89 — Muallim mekteplerine girebilmek için Türkiye Cüm-
huriyeti vatandaşı olmak lâzımdır. Türkiye haricinden gelen 
talebeler ancak Vekâletin müsaadesile kabul olunurlar. 

90 — Muallim mekteplerine girebilmek için yukarda 
sayılan şartlardan başka şu şartları da haiz olmak lâzımdır: 

A ) Namzedin uzvî kusurları bulunmamak ( Pepeme, ke-
keme, kör, sağır, şaşı, topal, çolak, çarpık yüzlü, kambur 
olmamak ). 

B ) Trahom, verem gibi sari ve müzmin hastalıklardan 
salim olmak. 

91 _ Mektebe kaydolunacak talebenin aşağıdaki evrakı 
ibraz etmesi lâzımdır. 

A) Tahsil vesikası 
B) Hüviyet cüzdanı. 
C ) Çiçek aşısı ilmühaberi. 
Mektep tabibi doğrudan doğruya çocuğu muayene ederek 

rapor verir. Hariçten rapor getirmiş olan talebe, mektep tabibi 
tarafından nihaî ve kat'î olarak bir defa daha muayene oiunur. 

D ) Namzedin 4 , 5 X 6 büyüklüğünde dört tane mukavvasız 
fotoğrafı. 

E ) Kayit beyannamesi (numunesi mekteplere gönderilmiştir) 
Kayit beyannamesinin arkasına namzedin nüfus kaydi sureti 
çıkarılır. Bu suret veli ile mektep müdürü tarafından tasdik 
olunur. 

Kayıt beyannamesinin bizzat talebenin pederi veya velisi 
tarafından doldurulması lâzımdır. 

92 _ Mektebe yeni giren her talebe bir veli göstermeğe 
mecburdur. Veli, talebenin ebeveyni veya vasisi veyahut bun-
lardan birinin muvafakatile çocuğun himayesini deruhde etti-
ğini mektep idaresine bildiren bir zattir. Herhangi bir sebeple 
diğer bir mahalle giden ve kayıt esnasında mektebin bulun-
duğu yerde bulunmıyan veli, mutemedi olan zati mektebe tah-
riren bildirir. 

93 _ Muallim mekteplerine kayit ve kabul olunan talebe 
mektebi ikmalden sonra kanunen muayyen olan müddetle mu-
allimlik edeceklerine dair muteber bir kefil gösterirler ve bu 
husus için noterden tasdikli bir taahhütnameyi mektep idare-
sine verirler. 
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94 — Vekâlet in müsaadesi olmadıkça bir muallim mekte-
binden diğer bir muallim mektebine ta lebe nakledilemez. 

95 — Bir sınıfta iki defa ipka edilen talebenin kaydi sili-
nir. V e o zamana kadar olan tahsil masrafı kendisinden veya 
kefilinden alınır. 

2. İş ve Tatil Günleri 
96 — Muallim mektepleri her sene eylül başında açılır. 

O n b e ş gün zarfında kabul muamelesi ve ikmal imtihanları 
icra olunarak eylülün on beşinden sonra gelen ilk cumartesi 
günü derslere başlanır. 

97 — İdare memurları ve muallimler eylül iptidasında 
behemehal mektepte bulunmak mecburiyetindedir. Bu tarihte 
vazifesi başında bulunmağa mâni mazereti olanlar keyfiyeti 
bir k a ç gün evvel mektep müdürlüğüne bildirirler. 

9 8 — Tedrisat ile imtihanlar devam ettiği müddetçe ve 
tatil günleri müstesna olmak üzere memur ve muallimlerden 
hiç biri mahalli memuriyetini terkedemez. Yalnız müstacel ve 
zarurî olan hallerde üç günü tecavüz etmemek üzere maarif 
emini izin verebilir. 

99 — Muallim mekteplerinde her dersin devam müd-
deti elli dakikadır. Her gün öğleden evvel dörder , haftada 
dört gün öğleden sonra ikişer saat ders okunur. Perşembe 
günleri öğleden sonra dersler tatil edilir. Pazartesi günleri 
öğleden sonraki zaman talebenin mektep dahilinde ferdî me-
saisine ve mektep haricinde tetkik ve tenezzühlerine tahsis 
olunur. 

100 — Bulundukları memleketin hususiyetine ve talebe ve 
muallim ikametgâhlarının mektebe uzak veya yakın olmasına 
g ö r e mektep müdürlüğü derslerin başlama zamanını tayin eder. 
H e r halde dersler sekiz buçuktan daha g e ç başlayamaz. 

101 — Büyük yaz tatili haricinde tatil günleri şunlardır: 

A ) Haftanın tatil günü; 

B ) Cümhuriyet bayramı tatili (Teşrinievvelin 2 9 ve 30 uncu 
günleri); 

C ) Millet Meclisi ve Ç o c u k Bayramı tatili (Nisanın 23 ve 
2 4 üncü günleri); 

D )23 Temmuz bayramı (Büyük tatile tesadüf eder); 

E) 31 Ağustos Bayramı (Büyük tatile tesadüf eder); 

F ) Kış tatili (Kânunusaninin 1 inci günü sabahından 8 inci 
günü sabahına kadar); 

G ) Mektepler bayramı (Mayısın 5 inci ve 6 ıncı günleri); 
H a v a müsait olmadığı takdirde diğer günlere de naklolunabilir; 

H ) mahallî Kurtuluş bayramı (olan yerlerde) ; 
İ ) Mevlüt ve Hakimiyeti Milliye bayramı (tesadüf ettiği 

gün); 

K ) Ramazan Bayramı (Ramazanın 26 ncı günü öğlesinden 
bayramım dördüncü günü sabahına d a d a r ) ; 

V ) Kurban Bayramı ( Arife sabahından bayramın beşinci 
günü sabahına k a d a r ) . 

102 — İstiklâl Muharebesinin başl ıca sayılı günlerinde 
m e k t e p müdürü veya muallimlerden biri tedrisatı ve mektebin 
mutat hayatını ihlâl e tmemek şartile millî mücadelenin ehem-
miyetinden b a h s e d e c e k ve bu vesile ile talebenin millî duygu-
larını daima uyanık bulundurmağa onlarda, milliyet aşkını 
kuvvetlendirmeğe çal ışacaktır . 

103 — Hararetin öğleden evvel g ö l g e d e yirmi b e ş dereceyi 
bulduğu s ıcak günlerde öğleden sonra tedrisat tatil edilir. 

104 — Bunlar ve 60 ıncı maddede gösteri len sıhhî sebepler 
haricinde mektep ve tedrisat hiçbir suretle tatil edilemez. 

VIII 

T E R B İ Y E V E İNZİBAT 

1. İnzibat Meclisi 
105 — İnzibat meclisi başmuavinin veya muavinin riyaseti 

altında olmak üzere yalnız iki muallimden teşekkül eder. Bu 
iki muallim her sene başında gizli rey ile muallimler tarafından 
seçilir. 

106 — İnzibat meclisi muvakkat veya kat ' î ihraç cezalarını 
mucip olacak hareketler hakkında hüküm vermek ve bir sınıfın 
heyeti umumiyesine ceza vermek lâzım geldiği takdirde buna 
karar vermekle mükelleftir. İnzibat meclisi bu gibi işlere ancak 
müdürün havalesile bakar . 

107 — Hal ve hareket notları inzibat meclisi tarafından 
takdir olunur. Bu notların takdirinde haysiyet divanının ikinci 
reisi olan ta lebe de bulundurulur. 

108 — İnzibat meclisinin kararları müdür tarafından mu-
vafık görüldüğü halde muameleye konulur. 

109 — Müdür, muvakkat ve kat ' î ihracı i c a b e d e c e k ağır 
vak 'a larda o anî tedbirler ittihazına lüzum görürse mes'uliyeti de-
ruhde ederek derhal icraata geçebil ir . Meseleyi sonra inzibat 
meclisine verir. 

110 — Müdür, lüzum gördüğü takdirde inzibata muhalif 
hareketi itiyat edinmiş olan çocuklar hakkında karar verilme-
sini inzibat meclisinden isteyebilir. 

111 — İnzibat meclisi müdürün daveti üzerine muayyen 
zamanlarda toplanarak mektebin intizam ve inzibatı hakkında 
müzakerelerde bulunur ve kararlar ittihaz eder. Bu nevi umumî 
ve gayri şahsî inzibat işlerinin müzakeresinde haysiyet diva-
nının ikinci reisi olan ta lebe de bulundurulur. 

2. Haysiyet Divanı 
112 — Muvakkat ve kat ' î ihraç cezalarını mucip olmıyan 

küçük vak'alar hakkında hüküm vermek ve mektep nizamına 
ve talebel iğe uygun olmıyan hareketler hakkında murakabede 
bulunmak üzere her mektepte talebenin bir «Haysiyet Divan ı» 
bulunacaktır. 

113 — Haysiyet divanında birinci sınıf müstesna olmak 
üzere her dershanenin bir mümessili bulunur. Divanda reis inzibat 
meclisine dahil bulunan muallimlerden biridir. Bu muallimi 
mektep müdürü tayin eder. İkinci reisi mümessiller kendi 
aralarından seçerler . 

114 — Bir talebenin haysiyet divanına aza olabilmek için 
mektep inzibatına muhalif hiç bir hareketi görülmemiş olması 
ve mektepte en az bir senelik ta lebe bulunması lâzımdır. 

115 — Mümessiller, bu şartı haiz arkadaşları arasından 
bir sömestr müddetle dersaneler talebesi tarafından intihap 
olunurlar. 

116 — Haysiyet divanınca halledilen meseleleri mektep 
müdürü, icabında inzibat meclisine de verebilir. 

117 — Haysiyet divanınca verilen cezalar müdürün tasdi-
kile muteber olur. 

118 — Haysiyet divanı ancak idare tarafından tevdi edi-
lecek meseleleri müzakere ve intaç eder . Mümessiller, haysiyet 
divanını a lâkadar e d e c e k bir meseleye muttali oldukları tak-
dirde idareye malûmat verirler. 

3. Cezalar 

119 — Muallim mekteplerinde veri lecek cezalar şunlardır: 
A ) İhtar 
B ) Tesc i l 
C ) Tekdir 
D ) Muvakkat ihraç 
E ) Kat ' î ihraç 
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120 — İ l ı ta ı * ve t e s c i l i mektep müdürü ve muavinlerile 
haysiyet divanı verebilir. Tekdir haysiyet divanının kararile 
olur. Tekdiri müstelzim olan ve aşağıda sayılan fiilleri yapan 
bir talebeye haysiyet divanı bu cezayı vermezse müdürün 
teklifi üzerine inzibat meclisi bu cezayı verir. 

Muvakkat ihraç ile kat'î ihraç ancak inzibat meclisi kara-
rile verilir. Mamafih mektep müdürünün muvakkat veya kat'î 
ihracı müstelzim bir harekette bulunan talebeyi mektepten 
hemen uzaklaştırmak ve keyfiyeti inzibat meclisine bildirmek 
salâhiyeti vardır, inzibat meclisi müdürün bu hareketini tasvip 
etmezse keyfiyet maarif eminliğince halledilir. 

121 — İ h t a r cezası, hal ve hareketi, arkadaşlarına karşı 
muamelesi dürüst olmıyanlarla çalışmakta kusur edenlere verilir. 

122 — T e s c i l cezası aşağıdaki kabahatlerden dolayı 
verilir: 

A ) Mazeretsiz mektebe gelmemek veya geç gelmeyi itiyat 
edinmek. 

B) Mektepte bulundurulması muvafık clmıyan kitap ve 
resimleri mektebe getirmek. 

C ) Mektepte mevcut olupta bir bahane ile derslerde 
bulunmamak. 

D) Mektep dahilinde ve haricinde nezaket ve terbiyeye 
muhalif hal ve hareketlerde bulunmak, emirlere muhalif hare-
ketlerde bulunmak. 

E ) Ders ve vazife yapmamakta ve tenbellikte ısrar eylemek. 
123 — T e k d i r cezası aşağıdaki hareketlerden dolayı 

verilir : 
A) Âmir ve muallimlerine karşı itaatsizlikte bulunmak. 
B) Mektep haricinde münasip olmıyan ve mektepçe 

menedilmiş olan hallerde ve mahallerde görülmek. j 
C ) Mektepten kaçmak. 
D ) Mektebin eşyasına ve ders aletlerine kasten zarar 

vermek ( zarar ayrıca tazmin ettirilir ). 
E ) Gençlerin elinde bulunması doğru clmıyan kitap ve 

resimleri mektep dahiline getirmeği itiyat edinmek ve bunları 
okumak. 

124 — Bir sene zarfında üç tescil veya iki tekdir alan 
talebenin fena hareketlerini tevlit eden sebepleri ve bunların 
izalesi için ittihazı lâzımgelen tedbirleri düşünmek inzibat 
meclisinin en mühim vazifesidir. Meclisin bu husustaki müza-
kereleri inzibat meclisi defterinde tafsilâtile yazılmalıdır. Bu 
nevi müzakerelerde haysiyet divanının ikinci reisi olan talebe 
de bulundurulabilir. 

125 — M u v a k k a t i h r a ç , nihayet bir haftayı tecavüz et-
memek üzere talebeyi velisi nezdine göndermektir. 

126 — M u v a k k a t i h r a ç cezasını icap ettiren sebepler 
şunlardır: 

A ) Mektepten firarı tekerrür etmek. 
B ) Âmir ve muallimlerine hürmet ve itaatsizlikte devamda 

ısrar etmek, mektebin talimatına mugayir olarak vukubulan 
hareketlere iştirak etmek. 

C ) Müskirat kullandığı sabit c lmak. 
D ) Mektebe tabanca ve piçak gibi silâhlar getirmek. 
127 — K a f i i l ı r a c atideki sebeplerden dclayı verilir: 
A ) Bir sene zarfında iki defa muvakkat ihraç cezasına 

duçar olmak. 
B ) Mektebin dahil ve haricinde iffete mugayir hal ve 

harekette bulunduğu tahakkuk etmek. 
C ) Mektep dahil ve haricinde hırsızlık ve cerh gibi 

kanunen kabahat olan fiilleri yapmak. 
D ) Mektebin nizamına ve emirlere muhalif olarak vukubulan 

müşterek hareketlerde mürettip ve müşevvik olduğu tahakkuk 
etmek. 
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128 — inzibat meclisi muvakkat veya kat ' î ihraç cezasını 
vermezden evvel talebenin bu hali irtikâp etmesinin önünü 
almak için lâzımgelen tedbirlere tevessül etmiş olmalı ve 
bilhassa talebede görülen fena temayüllerden veliler haberdar 
edilmelidir. 

129 — Muvakkat ihraç cezası maarif eminlerinin ve kat'î 
ihraç cezası Maarif Vekâletinin tasdikile kat'iyet kesbeder. 

130 — İhtardan ve tescilden maada olan cezalar talebenin 
velisine tahriren bildirilir. 

131 — Cezaların takdirinde, alâkadar talebenin cezayı 
icap eden fiili irtikâp ederken bulunduğu vaziyet ve vak'anın 
hudusile münasebettar haller daima göz önünde tutulmalıdır. 
Ceza ile fiil değil ceza ile fail arasında âdil bir nisbet 
bulunması lâzımdır. 

M e k t e b i n T e r h i y o i F a a i i v e t i 

132 — Mektep müdürü ve muallimleri, gerek tedrisatta 
ve gerek mektebin umumî hayatında talebenin şahsî inkişafını 
ve içtimaî ve vatanî terbiyesini temin edecek tedbirler 
almakla mükelleftirler. 

133 — Talebe mümkün mertebe geniş bir surette mektep 
hayatına iştirak ettirilmelidir. 

134 — Talebe mümkün mertebe kendi kendilerini idare 
etmeğe alıştırılmalıdır. 

135 — Talebe, içtimaî hayatın icap ettirdiği teavüne ve me-
sai iştirakine ve memleket ve vatandaşlar için fedakârlığa 
alıştırılmalıdır. 

136 — Bu gayeleri temin için çocuklar arasında aşağıda 
sayılanlar kabilinden hayırlı ve faydalı teşkilât yapılabilir: 

A ) Ta lebe arasında nezafet ve sıhhat murakabe heyeti, 
B) Mektep eşyasını muhafaza heyeti, 
C) Talebe arasında muaşeret ve nezaket heyeti, 
D) Fakir arkadaşlara yardım heyeti, 
E) Gezinti ve seyahat heyeti, 
F) Sınıfın veya mektebin temizliğini ve güzelliğini muha-

faza için murakabe heyeti. 
G ) Talebe ihtiyacını müştereken temin edecek basit koo-

peratif teşkilâtı. 
H) Edebiyat, musiki, temsil ve hitabet heyetleri, 
İ) Spor heyetleri. 
137 — Bu heyetlerin muvaffak olması için müdür veya 

muallimlerin müştereken bu nevi faaliyeti tanzim etmeleri ve 
mütemadi nezaret altında bulundurmaları şarttır. 

138 — Mektep idareleri bilhassa spor faaliyetlerinin tale-
benin dimagî inkişafile mütevazin bir halde yürümesine dikkat 
ve bu tevazünü ihmal eden talebeyi vakit vakit spordan men 
suretile bu mıtevazin inkişafı temin edeceklerdir. 

139 — Müdürlerin ve muallimlerin muvaffakiyeti, tedrisatın 
matlûp olan ahenkte devam etmesile ve talebenin memleket 
ve muhit hakkında kâfi malûmat ve alâkaya sahip, içtimaî ka-
biliyet ve meziyetlerle mücehhez insanlar haline gelmelerinin 
derecesile ölçülür. 

IX 

İ M T İ H A N L A R 

1 . Y o k l a m a v e İ m t i h a n l a r 

140 — Her muallim, ders senesi zarfında, imkân derece-
sinde sık sık yapacağı şifahî , veya tahrirî yoklamalarla 
talebesinin sâyini ve malûmatını muayene eder ve aldığı neti-
celer hakkında bir not takdir ederek defterine yazar yalnız 
biri sene başından kânunuevvel nihayetine kadar, diğeri kâ-
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nunusaniden mart nihayetine kadar olan devreler zarfında her 
muallim tarafından asgarî b irer defa tahrirî yoklama icrası 
mecburidir. 

141 — Her muallim biri kânunusaninin ilk on gönünde, di-
ğeri nisanın ilk-on gününde olmak üzere senede iki defa talebe-
sinden her biri hakkında idareye not vermeğe mecburdur. Bu 
notlar muallimlerin devreler zarfında yaptığı şifahî ve tahrirî 
yoklamaların muhassalasını tesbit eder. Bir devre nihayetinde 
idareye verilen notlara o devre zarfında yapılan tahriri imti-
hanların evrakı da raptedilecektir . Bu evrak ders yılının niha-
yetine kadar idare tarafından hıfzedilir. 

142 — Her muallim ders yılı nihayetinde talebesini son 
bir şifahî yoklamaya tâbi tutar. Bunun neticesinde hasıl ettiği 
kanaati sene zarfındaki yoklamaların neticelerini d e nazarı 
dikkate alarak bir not halinde tesbit eder ve haziranın ilk 
haftası zarfında idareye verir. 

143 — Tahrirî yoklamaların gayri muayyen zamanlarda ve 
talebeye evvelden haber verilmeksizin icrası lâzımdır. Y o k l a -
malar, yalnız yoklama yapıldığı güne tesadüf eden bahisten 
değil, sene başından itibaren o güne kadar verilmiş olan ba-
hislerden icra edilir. Her derse ait şifahî ve tahrirî yoklama-
ların zamanını doğrudan doğruya o dersin muallimi tayin eder. 
Yoklamaların geniş bir zamanda yapılması ve muhtelif dersle-
rin bir arada yoklama edilmemesi ve bi lhassa devrenin son 
günlerine sıkıştırılmaması lâzımdır. 

144 — Her talebenin senenin iki devresi zarfında mutlaka 
asgar î birer tahrirî yoklama geçirmiş olması lâzımdır. Bir devre 
içinde hiç bir tahrirî yoklamada bulunmamış olan talebe 
muallim tarafından ayrıca tahrirî bir yoklamaya tâbi tutulur 
ve bunun neticesi evrakı ile birlikte idareye tevdi olunur. 

145 — Y o k l a m a ve imtihanlarda notlar aşağıdaki derece -
ler üzerine takdir edilir: 

5 = Pek iyi 
4 — İyi 
3 = O r t a 
2 = Zayıf 
1 = Pek zayıf 

146 — Kesirli not verilmez. Vasat i ler alınırken ç ıkacak 
kesirler yarımdan küçük olursa hazf, yarım ve yarımdan büyük 
olursa vahide iblâğ olunur. 

147 — Mektep idaresi, muallimlerin haziranın ilk on günü 
zarfında verdikleri son notlar ile senenin iki devresinde ver-
dikleri notların vasatilerini tesbit ederek her sınıf için bir 
cetvel tanzim ve haziranın ikinci nısfında bu maksatla içtimaa 
davet edilen muallimler meclisine tevdi eder. Meclise iştirak 
eden her muallimin bu notlar hakkında mütalea beyanına ve 
esbabı mucibe zikrederek itiraza hakkı vardır. İtirazlar hakkında 
son karar meclisin ekseriyetile verilir. İcap ederse gene ekse-
riyet kararile alâkadar talebe, üzerinde ihtilâf olunan dersten 
imtihan edilir. Bu imtihanlar alâkadar dersin mualliminden ve 
ayrıca iki muallimden mürekkep bir komisyon tarafından o 
hafta zarfında yapılır ve bu suretle yoklama imtihanına sevkolu-
nan talebenin notlan bu imtihanların neticesine g ö r e tesbit 
olunur. 

Muallimler meclisi ta lebeden her birinin aldığı vasatı not-
lan ayrı ayrı tetkik ederek aşağıdaki hallere nazaran hüküm 
verir: 

A ) Bütün derslerden en az (3) er numara almış olan ta-
lebe doğrudan doğruya sınıfını geçer . 

B ) Ü ç dersten ( 3 ) ten aşağı ( yani « zayıf » ) not almış 
olan ta lebe doğrudan doğruya sınıfında kalır. 

C ) Bir veya iki dersten (3) ten aşağı (yani «zayif») not 
almış olan ta lebe bu derslerden ikmal imtihanına tâbi tutulur. 

148 — İkmal imtihanı, müteakip ders yılının başında ve 
tedrisata başlanmazdan evvel on b e ş gün zarfında yapılır. Bu 
imtihanlarda dersin mualliminden b a ş k a mektep müdürü tara-
fından muallimler arasından seç i lecek iki mümeyyiz hazır bu-
lunur. Mümeyyizler hazır bulunmadan yapılan ikmal imtihanının 
hiç bir hükmü yoktur. 

149 — İkmal imtihanında talebenin sınıf geçebi lmesi için 
imtihana girdiği derslerin her birinden en az (3) numara alması 
lâzımdır. Velev bir dersten (3) ten az numara alan ta lebe 
sınıfında kalır. 

150 — Devamsızlığı ders yılının ( o sene devamı mecburî 
olan hakikî tedrisat müddetinin) üçte birini dolduracak merte-
bede olan talebe, bunun sebebi ne olursa olsun, yoklama neti-
celeri lehinde bile olsa, sınıfında kalır. 

151 — Yoklamalar ve ikmal imtihanları, mezuniyet imti-
hanları gibi, ders zümrelerinden değil, her bir dersten ayrı ayrı 
yapılacak ve notlar ayrı ayrı verilecektir. 

A n c a k türkçe dersinde kıraat, inşat, imlâ, tahrir ve gra-
merden ayrı ayı ı not verilmez; talebenin en ziyade kıraat ve 
tahrirdeki kudret ve liyakatine göre türkçe dersinden yalnız 
bir not verilir. 

Hendese ve resmi hattî için de keza ayrı ayrı not verilmeyip, 
her ikisi için bir not verilir. 

152 — 147 nci madde mucibince ikmal imtihanına gire-
c e k talebe muayyen olan zaman zarfında imtihana g i rmeğe 
mecburdur. A n c a k bir ta lebe hastalık sebebi le tayin olunan 
günde gelemediğini musaddak tabip raporu ile ispat eder ve 
buna mektep idaresinin kanaati inzimam ederse bu ta lebe 
teşrinisaninin on beşine kadar talimatnamedeki şartlar daire-
sinde ikmal imtihanına kabul olunur. O n b e ş teşrinisaniden 
sonra hiç bir mazeret ve müracaat kabul edilmez. 

153 — Gözlerinde astigmatizm veya altı diyoptriden fazla 
ipermetropluk veyahut miyopluk bulunanlar, bir göz tabibinin 
vereceği rapor üzerine, dikiş ve nakış derslerinden ve imtihan-
lardan müstesna tutulurlar. 

Bünyesi ve sıhhî hali sebebi le salâhiyettar bir tabip 
tarafından cimnastik dersinden istisna edilen ta lebe bu dersin 
imtihanına tâbi tutulmaz. 

154 — 142 inci madde mucibince muallimler tarafından 
idareye verilen yoklama notlarına mektep müdürü esbabı mu-
c ibe gös termek suretile muallimler meclisinde itiraz edebilir. 
Bu takdirde alâkadar talebe o dersten imtihane tâbi tutulur. Bu 
imtihanda dersin muallimi ile müdür ve diğer iki muallim hazır 
bulunur. 

155 — Her ders yılı neticesinde ve ders kesiminden en 
az on b e ş gün evvelinden itibaren muallimler sene zarfında 
tedris edilen bahisleri icmalen tekrar ederler. S o n yoklama 
notları bu icmal esnasında da tesbit edilebilir. 

156 — Muallimler tarafından idareye verilen notlardan 
birincisi en g e ç kânunusani sonuna ve ikincisi de nisan sonuna 
kadar talebenin velilerine tebliğ olunur. 

157 — Muallim mekteplerinin dördüncü ve beşinci sınıf 
talebeleri de sene zarfında iki defa yoklamaya tâbidirler. Bu 
imtihanlarda aldıkları notlar yukarıki madde mucibince velile-
rine tebliğ olunur. Ancak bu sınıfların talebesi son yoklamaya 
tâbi tutulmıyacağı gibi sene zarfında aldıkları notlar ne olursa 
olsun mezuniyet imtihanına girerler, 
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2. Mezuniyet İmtihanlar ı 

158 — Muall im mekteplerinin mezuniyet imtihanları i k i 
kısma ayrılmıştır: Mezuniyet imtihanlarının birinci kısmı dör
düncü sene nihayetinde verilir . Bu imtihanlar aşağıdaki ders 
zümrelerinden yapılır: 

A ) Tarih , coğrafya ve yurtbilgisi . 
B) Tabiî ilimler (hayvanat, nebatat, tabakat, teşrih ve 

fizyoloji , hıfzıssıhha) 
C ) Fizikî ilimler ( f izik, kimya) 
D) Riyazî ilimler ( hesap, hendese ve resmi hattî, cebir) 
Mezuniyet imtihanlarının ikinci kısmı beşinci sene nihaye

tinde aşağıdaki derslerden yapılır: 

A ) Türkçe, edebiyat 
B) Meslek dersleri (ruhiyat, terbiye, terbiye tarihi, tedris 

usulü, mektep hıfzıssıhhası, içtimaiyat). 
C ) Tedris usulü tatbikatı. 
D) Ecnebi lisanı. 
E) Musik i . 
F) Resim ve el işleri. 
G) Cimnastik. 
H ) E v idaresi ve çocuk bakımı (kızlara mahsustur). 
159 — H e r i k i mezuniyet imtihanı ders yılının sonunda, 

yani haziranın ikinci yarısında yapılır. 
Dördüncü ve beşinci sınıf talebeleri bu imtihanlara girmek 

mecburiyetindedirler. 

Mezuniyet imtihanlarına hastalık veya diğer- makbul bir 
mazeret sebebile tamamen veya kısmen girmemiş olanlarla 
gir ip de ikmale kalmış olanlar için müteakip ders yılı başında, 
yani eylül içinde mezuniyet ikmal imtihanları yapılır. 

160 — Mezuniyet imtihanları bu maksat için teşkil edilen 
komisyonlar tarafından yapılır. H e r ders zümresi için ayrı birer 
komisyon teşkil olunur. Komisyonlar ders zümreleri muallim-
lerile Vekâlet tarafından tayin edilen mümeyyizlerden teşekkül 
eder. Mümeyyizlerin adedi ikiden az olamaz. Mektep müdürü 
komisyonların tabiî reisidir. 

161 — İmtihanlar komisyon azası huzurunda yapılır. İm
tihan odalarına teftiş salâhiyetini haiz olanlardan başka kimse 
giremez. Komisyon azasından maadasının not takdirine müda
halesi caiz değildir. 

162 — H e r i k i mezuniyet imtihanı birer ders zümresinden 
tahrirî ve diğerlerinden şifahî olarak yapılır. 

H e r sene hangi zümre imtihanının tahrirî olacağı Maarif 
Vekâletinden bildiri l ir : İcabında, mühürlü olarak tahrirî imtihan 
sualleri de gönderilir. Bu suallerin zarfı imtihanların icrasından 
beş dakika evvel müdürün riyasetinde toplanan komisyon 
huzurunda açılır. 

163 — Gerek tahrirî ve gerek şifahî mezuniyet imtihanla
rında sorulan suallerde aşağıdaki noktalar nazarı dikkatte tutulur. 

A ) Sorulacak sualler, herhangi bir derste talebenin yalnız 
hafızasını işgal edecek fer'î malûmatı aramaktan ziyade 
o derse veya ders zümresine ait meselelerin hallinde talebenin 
ne dereceye kadar meharet ve liyakat kazandığını anlamak 
gayesini takip etmelidir; 

B) Sualler mümkün mertebe zümrenin muhtelif derslerini 
alâkadar edecek mevzulardan intihap edilmelidir; 

C ) Sualler yalnız son sınıfta tedris edilen maddelere değil, 
belki bütün tahsil devresi esnasında tedris olunan mevzulara 
ait bulunmalıdır. 

164 — Bir ders zümresine not takdir ederken ehemmiyet 
yerilecek cihet: 

Talebenin o zümreye dahil derslerden her birinde haiz 
olduğu müteferrik malûmattan ziyade, bütün zümreye şamil 
olan umumî vukufu ve zümreyi alâkadar eden meselelerin 
hallinde gösterdiği iktidardır. 

Binaenaleyh bir zümreye dahil derslerden birinde « zayıf » 
olup ta bu zayıflığı kendisini bütün zümrede « zayıf » telâkki 
ettirecek bir ehemmiyette görülmeyen talebe o zümreden dön
dürülemez. 

165 — Mezuniyet imtihanında muvaffak olabilmek için 
her zümreden en aşağı «orta» derecede not almak lâzımdır. 

Mezunuiyet imtihanına giripte ik i ders zümresinde muvaf
fak olmayanlar o zümrelerden ikmale kalırlar. Üç ders züm
resinde muvaffak olmayanlar bulundukları sınıflarda kalırlar. 

Gerek hastalık ve başka mazeret sebebile ve gerek ikmale 
kalmak suretile eylüldeki mezuniyet ikmâl imtihanlarına girenler 
bir ders zümresinden bile muvaffak olmadıkları takdirde bu
lundukları sınıfta kalırlar. 

Sınıfta kalmış olon beşinci sınıf talebesi bir sene daha 
mektebe devam ederler. Bunlar haziran içinde beşinci sınıfın 
bütün ders zümrelerinden imtihana girmeğe mecburdurlar. İki 
ders zümresinde muvaffak olmadıkları takdirde eylülde ikmal 
mezuniyet imtihanına girerler. Bu imtihanda da muvaffak o l 
mayanlara muallim mektebi şehadetnamesi verilemez; kendile
rine mektepte tahsil ettiklerine dair bir tasdikname verilir. 

166 — Mezuniyet imtihanları nihayet bulunca Vekâlet 
tarafından tayin edilen mümeyyizler toplanarak imtihanlar 
ve tedrisat hakkında bir rapor tanzim ederler. 

Bu raporda: 

1 - İmtihana girenlerden kaç talebenin muvaffak olduğu; 
2 - Muvaffak olmıyan talebenin muvaffakıyetsizliklerinin 

sebepleri; 
3 - Dersin veya ders zümresinin tedrisatından elde 

edilen neticelerin kıymeti hakkında mütalea beyan ederler. B u 
raporlar Maarif Vekâletine gönderilir. 

X 

TAHSİL V E S İ K A ARI 

Ş e h a d e t n a m e l e r ve Tasdiknameler 

167 — Muall im mektebinin mezuniyet imtihanlarını muvaf
fakiyetle bitiren talebeye şehadetname verilir. Bir mektepten 
diğerine nakleden talebeye verilen vesikaya tasdikname denir. 
Şehadetname ve tasdiknamelerin sabit ve siyah mürekkeple, 
temiz ve güzel bir yazı ile doldurulması lâzımdır. Bu vesikalar
da hâk ve silinti bulunması kat ' iyyen caiz olamaz. Şehadetna-
meler mektep müdürü ve başmuavin tarafından imzalanır 
ve Maarif V e k i l i tarafından tasdik olunur. 

168 — İmtihanlarını bitiren talebeye son imtihandan 
itibaren azamî bir ay zarfında şehadetnamesi veril ir . Şehadet-
namelere talebenin o ay zarfında çıkartılmış bir fotoğrafisi rap
tedilmek lâzımdır. Şehadetnameler talebenin kendisine imza 
mukabilinde verilir . Kendis i mazeretine binaen bizzat müracaat 
edemediği takdirde yine imza mukabilinde velisine teslim 
olunur. 

169 — Şehadetnamesini zayi edenler zıya keyfiyetini ga
zetelerle ilân ve ilânı havi gazete maktualarını bir istidaya 
raptederek mektep idaresine müracaat eylerler. Mektep idaresi 
mektepteki kayde göre müstedinin istidasının arkasına mu-
saddak bir şehadetname sureti verir. Bunda kaydine nazaran 
« tarihinde kendisine verilmiş olan .... numaralı şehadetna-
menin suretidir » şerhinin yazılmış olması şarttır. Bir kimseye 
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şehadetname sureti yalnız bir defa verilir. Aldıkları şehadet
name suretini de bir sebeple zayi ederek yeni bir suret almak 
isteyenlerin Maarif Vekâletine müracaat etmesi lâzımdır. 

170 — Herhangi bir sebeple mektebi terkeden talebeye 
tasdikname verilir. Tasdiknamelere talebenin imtihan notları 
veya o ders senesi zarfında aldığı yoklama notları ve hal ve 
hareket notu ile devam ettiği ve etmediği günlerin adedi yazılır. 

Mektepten alâkası katolunan talebeye talep ettiği takdirde 
mektepten ne sebeple ayrıldığı yazılarak bir vesika verilir. 

XI 
Yemek işleri 

171 — Leylî muallim mekteplerinde nüfus başına aşağı
daki erzak verilir: 

Gram 
Ekmek; 600 
Et: Sabah ve akşam ( safi verildiği tak

dirde ) • 300 
Kıymalı yemekler için 25 
Etli » » 50 
» dolmalar için . . . . 50 

Pirinç: Pilâv için 80 
Etli dolmalar için 20 
Zeytinyağlı dolmalar için 45 
Sütlâç için 25 
Köfte, ıspanak ve pırasa için .... 5 
Aşure için % 5 
Kadınbudu köftesi için 8 

Sadeyağ: Pilâv ve börekler (25) gram hesabiledir. 50 
Makarna için 20 
Püre ve taze sebzeler için 10 
Omlet için 15 
Yumurtalı tatlılar için 20—30 

Zeytinyağı: Taze sebzeler için 20 
Kuru sebzeler için 12—15 
Lokma ve balık, patlıcan ve kabak 
kızartmaları için 25—30 
Salatalar için 10 

Şeker: Ekmek, tel ve yassı.kadayıfları için 80 
Kompostolar için 50—70 
Hoşaflar için 50 
Diğer tatlılar için 50—70 
Çay için 30 

Un: Börek için 70 
Hamur tatlıları için 50—70 
Çorba ve terbiyeli yemekler için . . 15 
Baklava için 25 
Aşure için 10 
Lokma için 60—70 

Yufka: 100 
Nişasta: 20 
İrmik: Helva için 45—50 

Revani için 25—40 
Yağsız revani için 20—30 

Makarna: 80 
Şehriye: Çorba için 10 

Gr. 
Patates: Beher yemek için •„ . . . . 200 

Sebze çorbası için 25 
Kurufasulye: Beher yemek için 80 
Mercimek: Çorba için 40 

Beher yemek için 80 
Nohut: » » » . 80 

Nohutlu yahni için 40 
Pilâv için 10 

Soğan: Yirmi dört saat zarfında 50 
Tuz: » » » » 20 
Beyazpeynir: Börek, makarna ve omlet için ... 15 
Kaşarpeyniri: Makarna için 10 
Taze peynir: Kahvaltı için 35 
Kaşar: » » 25 
Reçel: Kahvaltı için 40 
Zeytin: » » 40 
Yumurta: Yassı kadayıfın beher kilosu için 10 adet 

Yâlnız verildiğine göre 2 » 
Ispanaklı olduğuna göre 1 adet 
Terbiyeli yemeklere bir kilo un için 8 » 
Börek 6 » 
Yağsız revani bir kilo irmik için 24 » 
Yağlı » » » » » 20 » 
Köftelerin bir kilo eti için .... 1 » 
Kadınbudu » » » » , 2 » 
Tulumba ve kadın göbeği tatlıları 

bir kilo un için . . . . . . . . . . 10 » 
Patates köftesinin bir kilo patatesi 

için 3 » 
Baklavanın bir kilo unu için 5 » 

Kakao: 6 Gr. 
Çay: 0 50 
Kuru üzüm: Hoşaf için 50 » 
Erik: » » 40—45 
Kuru kayısı: Kompostolar için 25—59 

Tatlı için 20 
Süt: Sütlü veya kakaolu kahve için . . . 150 

Mahallebi ve sütlâç için 200 
İrmik helvası için 50 
Fırında makarna için 35 
Patates püresi için 20 
Güllâç için 60 

Ispanak, se- Pırasa, ıspanak gibi çok fire 
mizotu, lâh- veren sebzeler istihkakın 
ana, pırasa bir buçuk misli verilir. 250—300 
Taze fasul
ye, bezeİ- 150—200 
ye, bakla 
Taze bamya: 90 
Kuru bamya: 25 
Taze yaprak: 30 
Salamura 
yaprak: 35 
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Gr. 
Dolmalık ] 
domates j 300 
ve kabak : ] 

Patl ıcan: Büyük olursa ( 1 ) küçük ( 2 ) adet 

Enginar: » » » » » » 

Havuç: Zeytinyağlı pırasa ve fasulye pilâkisi 

ve sebze çorbas ı için 35 

Kereviz: S e b z e çorbas ı ve fasulye pilâkisi için 25 

Kökkereviz : Yalnız verildiğine göre 2 0 0 

Kiraz: 200 

Çilek: 150 

T a z e üzüm: 200 

T a z e vişne: K o m p o s t o için 100 

Armut ve \ 
gj r 1 • 2 adet orta boy 

Elma: Hoşaf tatlı ve komposto için . . . . 200 

A y v a : Tatlı ve komposto lar için 200 
Telkadayıfı : 8 0 — 1 0 0 

„ Ekmekkadayıf ı Çiftin ^ ilâ ,'2 bir kişiye 

Yass ıkadayıf ı : 2 adet 

Tahin helvası: 70 Gr. 

Tahin: 60 

Pekmez: 60 

İncir, hurma: 6 0 — 7 0 

Uskumru balığı büyük olursa 1 Adet 

Uskumru balığı: Küçük olursa 2 » 

Kıl ıç balığı 200 ^Gr. 

Kalkan » 2 0 0 

Palamut: O r t a b o y \ 

Çekirdeksiz 
üzüm: Aşure için 5 G r . 

Fıstık: Zeytinyağlı dolma için 5 

» İrmik helvası için 5 

Kuş üzümü : Zeytinyağlı dolmalar için 10 

» » Kuzu dolması için 10 

Fındık: Güllaç ve baklava için 10 

» Aşure için 5 

Ceviziçi : Telkadayıf için 5 — 1 0 

S a l e p 2 

Past ırma : Yumurta için 15 

Buğday : Aşure için 25 

Safran Zerde için miktarı kâfi 

Sabun Küçük b o y çamaşırların beheri için 5 

» O r t a » » » » 10 

» Büyük » » » » 15 

» Bulaşık için b e h e r yüz nefer hesabile 700 

Odun : Beher s o b a için 30 

» Mutfak için yüz kişi hesabi le . . . f çeki 

» » » » kişiden fazlasının 

beher yüzü için i » 
Limon, domates salçası , maydanoz gibi şeyler ihtiyaca 

y ö r e artt ınlabilecektir . 

172 — Erzak tayinat cetvelinde gösteri len miktardan fazla 
verilemez. 

G a z e t e ) 31. K Â N U N U S A N İ 1931 

173 — Her gün verilecek gıda nevi ve miktarı bir ta lebe 
nin muhtaç bulunduğu kaloriyi temin eyliyecek kemmiyet v-
keyfiyette olmalıdır. Muhtelif gıdaların ihtiva ettikleri kalor 
talimatnamenin sonuna ilâve edilen cetvelde gösterilmiştir. 

174 — Y e m e k listeleri her on b e ş günde bir, inekte* 
tabibinin mütaleası alınarak mektep idaresince tesbit edilir. 

Listenin tesbitinde talebenin temayül ve ihtiyaçlarile mev 
sim nazarı dikkate alınmalıdır. 

175 — Mektep hastanesinde tedavide bulunanlar ile sıhhat 
dolayisile itinaya ve ayakta tedaviye muhtaç olan talebeyi 
doktorun tertip ve tavsiye edeceğ i yemekler verilecektir. 

176 — Leylî mekteplerin memurları ve vazifeten mektepti 
bulunan muallimlerle mümeyyizler vazife zamanlarında ayrıç: 
tabelâya ithal olunarak mektepte iaşe edilirler. 

177 — Mektepte yemek yiyen memur ve muallimlerin has 
talik gibi kat ' î bir zaruret olmadıkça yemek salonundan b a ş k : 
bir yerde yemek zamanından gayri bir vakitte yemek yemeler 
memnudur. 

XII 
DEFTERLER 

178 — Muallim mekteplerinde tutulması mecburî olaı 
defterler şunlardır: 

1) Namzet defteri (bu deftere kayit ve kabul olunmak üzer; 
müracaat edenler kaydedilir. ) 

2 ) Künye defteri. 

3 ) T a l e b e dosyası ( ta lebeye ait resmî evrak, talebemi 
ebeveyni ile vukubulan muhabereler ve muallimler tarafında) 
ta lebe hakkında müdüre verilen raporlar ve ahvali fevkalâdeye 
dair mülâhazalar ve sıhhî evrak cetvelleri bu dosyada bulunur." 

4 ) Y o k l a m a defterleri 
5) Sınıf defterleri 
6 ) İmtihan defteri ve cetvelleri 
7 ) Şehadetname defteri 
8 ) Teft iş defteri 
9 ) S ıhhat cüzdanı 

10) Hastane ve eczane defterleri 
11) Demirbaş eşya defteri 
12) Kütüphane defteri 
13) Memur ve muallimlerin sicil defteri 
14) Tahsisat defteri 
15) Maaş tahakkuk ve tediye defteri 
16) Avans defteri 
17) A m b a r ithalât ve ihracat defteri 
18) A m b a r hesabı yevmiye defteri 
19) D e p b o y defteri 
2 0 ) E ş y a tevzi defteri 
21) Tasdikname defteri 

Bunlardan başka mektebin tedrisi , idarî ve malî hususahna 
müteallik cetveller 

XIII 

MÜTEFERRİK MADDELER 
179 — Mektepte muhtelif maksatlarla toplanan meclisle! 

ders saatleri haricinde toplanır. Devam etmiyenler hakkında 
kanun dairesinde muamele olunur. Meşru mazereti zuhur e d e r 
lerin derhal müdürlüğe haber vermeleri ve m a z e r e t l a ' 
müdürlükçe kabul edilmesi lâzımdır. ^ k 
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180 — Mektep kapısı müdürün tensip edeceği saatte kapanır. 

Mes'ul nöbetçi kim ise onun müsaadesi olmaksızın hiç 
kimseye açılamaz. 

181 — Muallim mekteplerinde bulunan talî memurlara 
mektebin idare işlerine halel gelmemek üzere tatil günlerinde 
münavebe ile maarif emini tarafından bir ay mezuniyet verile-
bilir. Müdür ve başmuavinler Maarif Vekâletinden mezuniyet 
almaksızın mektepten bir tarafa ayrılamazlar. Leylî mektepler-
de maarif eminlerince nöbetle mükellef tutulmayan veyahut nö-
betini ifa etmiş olan muallimler gidecekleri yerleri mektep mü-
dürüne tahriren bildirmek şartile tatil günlerinde mezundurlar. 

182 — İdare ve talim heyetlerinin mektep dahilinde ve 
talebe muvacehesinde siyasî münakaşalarda bulunmaları kat-
'iyyen memnudur. 

Talebe mektep haricinde müesses cemiyetlerden ve kulüp-
lerden hiç birine intisap edemez. 

183 — Leylî ve neharî her talebe mektebin serpuşunu 
giymeğe ve mektebin alâmetini yakasında taşımağa mecburdur. 

184 — Daimî leylî talebenin çamaşırları mektep tarafından 
yıkattınlacaktır. 

185 — Leylî mekteplerin çamaşırhanelerinde yalnız tale-
beye ait çamaşırlar ile mektebin daimî surette ikamet eden 
memur, muallim ve hademelerinin ve mektepte ailesile birlikte 
ikamet eden müdürlerin zevce ve çocuklarının zatî çamaşırları 
yıkattırılır. 

186 — İlkbaharda veya sair münasip zamanlarda mektepçe 
veya sınıfça iki gün kır tenezzühlerine tahsisedilebilir. 

Mektebin son sınıf talebesi için vapurla, şimendiferle veya 
kamyonla gitmek üzere civar kasabalar veya komşu memle-
ketlere seyahatler tertip olunabilir. Böyle büyücek bir seyahatin 
tertibi için evvelce plânını bildirerek Maarif Vekâletinin müsa-
adesini almak lâzımdır. 

187 — Binası müsait olan mekteplerde müdürlerin (yalnız 
zevce ve çocuklarından ibaret kalmak şartile) aileleri ile birlikte 
ikamet etmeleri ve bedelini ödemek şartile tabelâ fiatı 
üzerinden mektepçe iaşe edilmeleri caizdir. Ancak bunun 
için her ders senesi başında o sene mektepte ikamet edecek 
müdürün ailesi efradının isimlerini ve nisbetleri ile sinlerini ihtiva 
eden bir liste, ikamtgâh ittihaz edilen kısımlar, üzerinde vazıhan 
gösterilen bir plâna merbut olarak mafevk makam vasıtasile 
Vekâlete arzolunmak suretile ikamet ve iaşe müsaadesi istihsal 
edilir. S e n e içinde tebeddül vukuunda da gene bu suretle 
hareket olunur. 

188 — Her Vilâyette tatil esnasında kalacak olan leylî 
talebe bir mektepte toplanır. Bu mektebin yaz zamanını geçir-
meğe en müsait yerde olması elzemdir. Bu suretle maarif 
emini tatilde kalan talebenin en iyi surette vakit geçirebilmesi 
için lâzımgelen tedbirleri ittihaz eyler. Tatil esnasında toplanan 
talebeye nezaret edecek muallimleri ve onların nöbet zamanını 
maarif emini tayin eyler. 

189 — D e r s l e r d e t a l e b e n i n k â ğ ı t , d e f t e r , k a l e m 
g i b i h a r i ç t e n g e l e n m a l z e m e y i d a i m a i k t i s a t l ı k u l -
l a n m a k i t i y a d ı a l m a l a r ı n a ç o k dikkat edilecektir. Tale-
benin vazife yazdıkları kâğıtları da iktisatlı kullanmağa alışması 
lâzımdır. 

Müdür ve muallimler her fırsatta talebeye m i l l i i k t i s a t 
v e t a s a r r u f f i k r i v e i t i y a t l a r ı vermelidir. 

190 — Bundan evvel mer'i olan talimatname ve emirler 
ahkâmı mefsuhtur. 

191 — Bu talimatname her mektebe tebliği tarihinden 
muteberdir. 

10 ikinciteşrin 1930 

K a l o r i c e t v e l i 

Yiyeceklerin cinsi Miktarı Maiyeti 
fahmiye 

Mevaddı 
şahmiye 

Maddei sibih-
zü] âliye 

( albomin ) 

ÜMİori 
mdttan 

Havuç ıoo gram 8,17 0,21 1,07 40 
Çalı, ayşekadın fasulyesi » 7.35 0,33 5,43 55 

Bakla » 7,35 0,33 5,43 55 

Patlıcan » 4.77 0,17 1,34 26 

Bamya 7 0,50 1,50 34 
Kabak » 4,08 0,60 0,35 23 
Kırmızı domates » 4,70 0,33 1,25 27 
Bezelye 52,68 1,89 33,15 338 
Mercimek » 52,84 1,99 25,95 341 
Nuhut, fasulye » 55,60 5,25 18,62 352 
Kuru bakla » 51,13 2,20 24,90 332 
Zeytin tanesi » 8,40 14,48 0,76 Î69 
Elma » 12,05 0,36 51 
Armut » 11,80 0,36 50 
Üzüm » 11,32 0,59 69 
Kayısı » 11.04 0,49 47 
Kavun 6,53 0.32 1 33 
Karpuz » 5,05 0,35 23 
Portakal Bir adet 5,54 0,73 26 

Kestane 100 gram 73,04 2,90 10,76 370 
Kuru incir » 49,79 4,01 221 
Kuru üzüm » 54,56 2,42 232 
Fındık » 7,22 66,60 17,41 683 
Ceviz » 13,03 57,43 15,77 662 
Hurma » 61 0,51 0,20 222 
Koyun eti ıoo gram 30,5 15,80 322 
Kuzu » » 24,17 17,93 299 
Sığır » » 15,29 18,87 2 1 8 

Dana » » 8,74 19,73 İTİ 
Tavuk » 6,28 21,05 170 
Balık » 27,10 18,19 200 1* 
İnek sütü » 4.5 3,8 3,5 70 
Yoğurt » 5,5 5,6 4,6 98,5 
Yumurta (60 gram) Bir adet 6 7 90-8ı 
Tereyağı ıoo gram 83,70 0,76 757 
Zeytinyağı » 100 90» 
Şeker » 99,75 399 
Bal » 79,54 321 
Pekmez » 79 312 
Beyaz peynir 1.37 15,5 12,22 197 
Kaşar » » 2,74 31 24,44 393 
Pirinç » 78,5 0,88 6,8 357 
Buğday unu » 74,71 6,94 10,21 » 7 
İrmik » 76,12 0,75 12,15 369 
Bulgur » •78,10 0,93 8,40 354 
Makarna, şehriye » 75,21 0,60 11,58 361 
Patates » 21,01 0,15 2,08 9â 
İspanak, ebegümeci » 3,61 0,50 3,71 34 
Lâhna » 11,63 0,90 3,99 72 
Karnıbahar » 4,55 0.34 2,48 32 

f* l Yağlı olmak şartiledir. 
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I L Â N L A R 
Maliye Vekâle t inden: 

Tefenni Kazası müsekkafat tahriri nizamı dairesinde tekem-
mül ederek hitam bulmştur. 

İktisat Vekâleti İhracat Ofisinden : 

İhracat Tacirlerine 
İhracatın teşvik ve teshili için ahiren teşkil edilen İhracat 

Ofisi ihracatçılara yardım hususundaki faaliyetine başlamıştır. 

Türkiye ihracatına taallûk eden her husus hakkında malûmat 

almak veya müşküllerini halletmek, ecnebi memleketlerdeki 

ticaret işleri için yardım istemek üzere alâkadarların ihracat 

Ofisi merkezine şifahen veya tahriren müracaatla bu teşkilâttan 

istifade etmeleri tavsiye olunur. 

İhracat Ofisi 
Merkezi 

Posta adresi: 
ihracat Ofisi 

d»r«tüıı«ü Vakıf Han 4 üncü kat Ne. 1—6 
İstanbul 

Adliye Vekâletinden : 

İstanbuldan: Adana, İzmir, Alaşehir, Kula. 

Ankaradan: Kayseri , Konya, Konya Aksaray, Kayseri 

k c e s u , Tokat , Karaman mehakimine sevkedilecek mefruşatın 

ambala j yapılarak mahallerine kadar nakliyesi pazarlıkla ihale 

edilecektir. Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere İstanbulda 

Adliyede Adliye Levazım Mümeyyizliğine Ankarada Adliye Ve-

kâleti Levazım Müdiriyetine müracaat ederek teklif mektuplarını 

31 kânunusani 1931 cumartesi gününe kadar vermeleri lüzumu 

ifön olunur. 3 — 3 

D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I İLÂNLARI 

750 ton yerli ç imento kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 16/2/1931 pazartesi günü saat ) 6 da Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakaşa 

komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Anka-

rada ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

5 — 3 

Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 

9 mart 1931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De-

miryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 

Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede-

bilirler. 5 — 5 

Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 2/3/1931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa 

komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üçer lira mukabilinde 

Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede-

bilirler. 5 — 1 

Aksaray Valiliğinden: 

1 — Aksaray İlk Mekteplerine iki yüz adet rahle yirmi 

siyah yazı tahtası on beş yazı masası on beş dolap ve iki 

yazıhane yaptırılacaktır. 

2 — Keresteler kuru ve budaksız temiz ve çıralı çamdan 

olacaktır. Rahle ve yazı tahtası ve yazı masası ve dolap ve 

yazıhaneler maarif dairesinde mevcut nümunelerine muvafık 

olarak yapılacaktır. Bütün levazım ve işçiliği ve masarifi 

müteahhitlerine ait olacaktır . 

3 — Talipler ihale kanunu mucibince teminat vereceklerdir. 

Tutkal ve boya ve şaraiti saireyi anlamak isteyenler encümeni 

vilâyet ve maarif müdüriyetine müracaat ederler, ilân ücreti 

bilûmum masraflar mütaahhide aittir. 

4 — Alenî münakaşa 15/1/1931 tarihinde başlar 5/2/1931 

tarihinde saat on dörtte ihale edilmek üzere yirmi gün müd-

detle devam edeceği keyfiyeti ilân olunur. 

Ankara Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 

1 — Lisemizde yaptırılacak olan bahçe duvarlarile futbol 

sahasının tesviyei ufkiyeşi münakaşaya konmuştur. 

2 — Münakaşa 24 şubat 1931 salı günü saat 15 te Ankarada 

Maarif Emanetinde Mektepler Mubayaa Komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

3 — Münakaşaya iştirak edeceklerin ayni günde teminatı 

muvakkalelerile komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

4 — Münakaşa şaratnamelerini ve bu baptaki keşifleri 

görmek isteyen talipler her gün öğleden sonra mektep muha-

sebesine müracaat edebilirler. 4 — 1 

Başvekâlet Mûdermpnaf Mf. fhnn<-• 
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Kararnameler  

 
- Dahiliye Vekaletinden, Feke Kaymakamı Hüseyin Ferit Beyin Vekâlet  
Emrine Alınması Hakkında Kararname                                                                                 1 (3213)   
 
-    Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden, Umum Sıtma Mücadele Reisi 
 Dr. Asım İsmail Beyin,Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünü de Fahriyen  
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Tamim     
 
- 1452 Numaralı Teadül Kanunu İzahnamesinin 4 üncü Maddesinin ( D )  
Fıkrasının Son Bendinin Tadili Hakkında Tamim                                                                 1 (3213)                                     
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