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Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna
bir madde eklenmesine ve mezkûr kanunun bazı maddelerini değiştiren 2773
sayılı kanunun birinci, beşinci ve sekizinci maddelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 23/V1/1937 - Sayı : 3638)
No.
3225

Kabul tarihi
9 - VI - 1937

BÎRÎNCÎ MADDE — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki
10 - VI -1933 tarih ve 2287 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 10-VI1935 tarih ve 2773 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir:
Kültür bakanlığı merkez örgütleri aşağıda yazılı orun ve dayralardır:
A) Yönetgerlik,
B) Kültür danışıtı,
C) Kültür kurulu,
Ç) îspekterlik kurulu,
" D) Yüksek öğretim genel direktörlüğü,
E) Orta öğretim genel direktörlüğü,
F) îlk öğretim genel direktörlüğü,
Gr) Ertik ve teknik öğretim genel direktörlüğü,
H) Ar genel direktörlüğü,
î ) özel okullar direktörlüğü,
J ) Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğü,
'
K) Yayın direktörlüğü,
L) Antikite ve müzeler direktörlüğü,
M) Kitab saraylar direktörlüğü,
N) Okul müzesi direktörlüğü,
O) Zatişleri direktörlüğü,
ö ) özel büro direktörlüğü,
P) Yapılar dayrası,
R) Gereç direktörlüğü,
S) Arşiv direktörlüğü,
T) Seferberlik direktörlüğü.
ÎKÎNCÎ MADDE — Mezkûr kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:
Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğünün göreceği işler şunlardır:
A) Okulların beden eğitimi ve izcilik işleri,
B) Okullar dışındaki beden eğitimi gidişlerinin Kültür bakanlığına dayanan iş
leri.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Mezkûr kanunun 8 nci maddesine bağlı (A) işaretli cet
vele bu kanuna bağlı cetvelde derece, aded \re maaşları yazılı memuriyetler ilâve
edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 2287 sayılı kanuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir:
Millî seferberlik direktörlüğünün göreceği işler şunlardır:
A) Millî seferberlik talimatnamesinde yazılı işler,
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B) Kültür bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumların seferberlik işleri,
C) Hava ve gaz taarruzlarına karşı korunma işleri,
D) Okulların askerliğe hazırlık dersleri işleri.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hühümlerinin yerine getirilmesine icra Vekilleir Heyeti memurdur.
15 haziran 1937

CETVEL
Kültür hakanlığı mîllî seferberlik direktörlüğü kadrosu
Derece

6
11
14
15

Memuriyetin nevi

Direktör
Mümeyyiz (S. 2)
Sekreter
Dosya memuru

Aded

1
1
1
1

S

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânrntn Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezke
renin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cild ve sayıfa numaraları

10 - VI - 1937 ve 1/781
15 - VI - 1937 ve 4/512
Cild
Sayıfa
17
98
19
91,155:156

Maaş

70
30
20
17,5

