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Yüksek Reisliğine

Mekteplerde askerlik tedrisatı yapan muallimlerin ücretlerine ait Maarif Vekâ
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 26-4-930 tarihli içtimamda Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur.
Muktazasmm ifasına ve neticesinin iş'ârma müsaade buyurulmasmı rica ederim
efendim.
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Mekteplerde askerlik tedrisatı yapan muallimlerin ücretleri hakkındaki 4 hazi
ran 1929 tarihli ve 1490 numaralı kanunun ahkâmı 1930 malî senesi hitaminda
nihayet bulacağına binaen bu muallimlere ücret verilebilmesi için bu kanunun
temdidine lüzum görülmüştür.

Bütçe Encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Mekteplerde askerlik dersleri okutan muallimlerin ücretleri hakkındaki kanun
lâyihası encümenimize havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu.
1490 numaralı kanun ile 1929 senesine münhasır olmak üzere mekteplerde
askerlik tedrisatı yapan muallimlere muayyen kamp zamanlarile tedris müddetlerine
maksur kalmak üzere muhtelif derecelerde ücret verilmek esası kabul edilmişti.
Meriyet müddetinin 1929 senesine hasrolunması bu hususta esaslı tetbir alınmak
maksadından ileri gelmişken bu müddet zarfında mes'elenin esaslı surette hal edilme-
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diği âyriı ihtiyaç saikasile 1930 senesinde yine ücret verilebilmesini temin için
Hükümetçe bu lâyihanın tanzim olunduğu anlaşılmıştır. Encümenimizce şekle ait bazı
tadilâtla kabul olunan kanun lâyihası müstaoelen müzakere edilmek üzere Umumî
Heyetin tasvibine arz olunur.
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Hükümetin teklifi
Askerlik dersleri muallimlerinin
hakkında
kanun

ücretleri

Askerlik dersleri mvatlimterinin
ücrete
lerine dair kanun
lâyihası

MADDE 1 — Askerlik dersleri mu
allimlerinin 1.930 senesi ücretleri ait
olduğu Vekâletlerin 1930 senesi maaş
ve ücretler tasarrufatmdan verilmek üze
re buna dair olan 4 haziran 1929 tarihli
ve 1490 numaralı kanunun ahkâmı 1930
malî senesi nihayetine kadar temdit edil
lmiştir.

MADDE 1 — Askerlik dersleri mu
allimlerinin ücretleri hakkındaki 4 hazi
ran 1929 tarihli ve 1490 numaralı ahkâ
mı kanüunun 1930 malî senesi nihayetine
kadar temdit edilmiştir. Muallimlerin
ücretleri mekteplerin merbut oldukları
vekâlet bütçelerinin maaş ve ücret fasıl
larmdaki tasarruflardan verilir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir

MADDE 2 — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını
icraya Adliye, Maarif, Nafıa ve iktisat
Vekilleri memurdur.
26-4-930

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü
nü icraya Adliye, Maarif, Nafıa ve İk
tisat Vekilleri memurdur.
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