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B İ R İ N C İ MADDE — Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan
köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek, Ziraat işlerinin fennî bir şekilde yapıl
ması için köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir.
İ K İ N C İ MADDE — Köy eğitmenleri, Maarif ve Ziraat vekillikleri tarafından;
ziraat işleri yaptırılmağa elverişli okul veya çiftliklerde açılan kurslarda yetişti
rilirler.
Eğitmen yetiştirme kurslarının masraf l a n Maarif ve Ziraat vekillikleri bütçe
lerinden ödenir.
ÜÇÜNCÜ" MADDE —- Maarif vekilliğince seçilecek ve mezun sayılarak kurs
lara vazife görmek üzere gönderilecek ilk öğretim müfettişlerde ilk okul öğretmen
leri bu kurslarda bulundukları müddetçe müktesob hakları olan maaşlarını ve ma
kam ücretlerini tam olarak alırlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Eğitmen bulunan köylerden lüzumu kadarı birleş
tirilerek bir bölge teşkil edilir. H e r bölgeye gezici bir başöğretmen veya öğret
men tayin olunur ve bunlar köy eğitmeni yetiştirme kurslarına iştirak etmiş ilk
okul öğretmenlerinden seçilir.
Gezici öğretmen veya başöğretmenlerin mükteseb hakları olan maaş ve makam
ücretleri men sub oldukları hususî idare bütçelerinden ödenir.
Bunların gezmeleri için harcırah mukabili olarak bölge merkezi haricinde vazifeten geçirecekleri her gün için 100 kuruşu geçmemek üzere Maarif vekilliğince
tayin edilecek miktarda mezkûr Vekillik bütçesinden tediyat yapılır.
B E Ş İ N C İ MADDE — Köy eğitmenlerine İcra Vekilleri Heyetince tasdikli
kadrolarda tesbit edilecek miktar üzerinden ve Maarif vekâleti bütçesine mevzu
vilâyetlere yardım tahsisatından alâkadar vilâyetlerce aylık ücret;
Ziraat vekâleti bütçesinden de meccanen tohum, fidan, damızlık ve ziraat aletleri
gibi vesait verilir.
A L T I N C I MADDE — Köy eğitmenlerinin kurslara alınmaları, yetiştirilme
tarzları, köylerdeki Ödevleri, beşinci maddede yazılı vesaiti icabında köylü lehine
nasıl kullanacakları, işlerinin takib ve teftişi Maarif ve Ziraat vekilliklerince müş
tereken kararlaştırılır.
Y E D İ N C İ MADDE —> Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maarif,
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
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