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B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinde muallim muavini sıfatını ih
raz edenler arasında en az beş senelik idadiye muadil tâli veya âli derecede bir
mektep tahsili görenler muallim addolunurlar.
İ K İ N C İ MADDE — Birinci maddenin şümulü haricinde kalan muallim mua
vinlerinden olup yine bu kanunun neşri tarihinde beş sene muvaffakiyetle hizme
ti geçmiş olanlar dahi muallim addedilirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci ve ikinci maddeler mucibince maullim addedilen
lerin müktesep hakları muhafaza edilir ve maaş zamları ve mesken bedelleri mu
allimler hakkındaki hükümlere göre verilirse de muallimlik kıdemleri bu kanunun
neşri tarihinden başlar. Daha evvelki hizmet ve kıdemleri muallim muavini hizmet
ve kıdemi addolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Darülmuallimatların ana smıfı mezunları ilk mektep
muallimleri hukukunu haizdirler.
B E Ş İ N C İ MADDE — İki senelik idadilerden veya orta mekteplerden mezun
olanlar, muallim mekteplerinde okunup ta kendilerinin mezun oldukları mektep
lerde görmedikleri derslerden, imtihan vermek şartile ilk mektep muallimi olur
lar.
ALTINCI MADDE —Eski yedi senelik idadilerden veyahut liselerden mezun
olanlar veya âli mekteplerde tahsil edenler meslek derslerinden imtihan edildikten
sonra muallim olurlar. Ali tahsillerinde meslek dersleri görenler bu imtihana tâbi
tutulmazlar.
Y E D İ N C İ MADDE — Orta mektep mezımlarile tahsili daha yüksek derecede
olanlar muallim muavini tayin olunabilirler. Orta mektep mezunu olmıyanlar bu
derecedeki tahsillerini ispat ettikleri halde muallim muavini olabilirler.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kanun muktezasmca edilecek imtihanların neden,
nerelerde ve nasıl yapılacağı talimatname ile tayin edilir.
DOKUZUNCU MADDE — Orta tedrisat muallimlerinin kıdem zamlarını mutazammm olan 6 - V -1926 tarih ve 832 numaralı kanun hükümleri, ilk mektep
muallimlerine ait maaş mebdeleri muteber olmak üzere, ilk mektep muallimleri
hakkında da tatbik olunur.
ONUNCU MADDE — Bu kanuna mugayir olan kanunların hükümleri mülga
dır.
ON B İ R İ N C İ MADDE — İşbu kanun nesri tarihinden muteberdir.
ON İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maarif, Dahiliye ve
Maliye vekilleri memurdur.
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