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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakkında' Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 28 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı
mueibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
^
Dr. B. Saydam

Mucib sebebler
Nahiye idaresinin reisi olan nahiye müdürleri bulunduğu cüzi idaride umumî ve mahallî idarede
bir çok vazife ve faaliyetler karşısında devamlı çalışmak ve mınta'kalan dahilindeki köylerin lâzımı
derecede kalkınmalarını teinin edecek alâkayı göstermek ve bu alâkadan istenilen faydaları elde ede
bilmek için senenin muayyen ve hâdisata göre gayrimuayyen zamanlarda nahiye köylerini görmek
ve halkla temas etmek zaruretindedirler.
Köylerimiz ve onların ihtiyaç ve inkişafları hakkında en kanaatbahş malûmatı bu elemanlar vasıtasile almak zruretinde bulunduğumuz gibi bir çok işlerin icra vasıtası da yine nahiye müdürleri
dir. Halbuki nahiye müdürlerinin devir ve teftiş için tahsisat alınmadığı gibi 1930 senesinde 1625
numaralı kanunla hayvan yenu bedeli olarak tedvin edilen tahsisat kanunu da bütçenin müsaadesizliği yüzünden 2086 sayılı kanunla lağvedilmiştir. Yapılan tecrübeler böyle bir tahsisat olmadan na
hiye müdürlerinden bir faaliyet beklemek imkânı olmadığını göstermiş olduğundan yem bedeli namile tahsisat almak zarureti hissedilmiş ve bu ka»nun lâyihası hazırlanarak sunulmuştur.

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
te encümeni
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Yüksek Reisliğe
Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıb îcra Vekilleri Heyetince 28 - IV - 1939 tarihinde Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gönderildiğine dair 8 mayıs 1939 tarihli ve 2346 numaralı Başvekâlet tezkeresi Encümenimize tevdi

buyurulduğundan Dahiliye ve Maliye vekillerinin
hıızurile okundu ve müzakere olundu:
Nahiye müdürlerinden beklenilen ve istenilen
faal vazifenin ifa edilmesi, yapacakları devir ve
teftiş masraflarının teminine mütevakkıf bulunmaşına mebnj Hiilçfimet lâyihasında teabit e4üen

ttiucib sebebler Encümenimizce varid görüldü:
Bu Şadar ki; teklif edilen 6 liranın, tatmin edil
mesi düşünülen ihtiyacı karşılayamıyacağı muhak
kak olduğundan bu mikdarm 10 liraya iblâğı hu
susunda ittifak edildi.
Nahiye müdürlerinin teklif veçhile yalnız mad
dî bir şekilde terfih edilmeleri, kendilerine kanu
nen mevdu
vazifelerin ehemmiyeti ve kesreti
ve mestüiyeti muvacehesinde tatmin edici bir
karşılık teşkil edemiyeceği için müdürlerin me
muriyet vaziyetlerinin, âti ve istikballerine karşı
ümid ve emniyet besliyebilecekleri bir terfie maz
hariyet şeklinde genişletici tedbirler de alınması
lüzumlu bulunduğuna mazbatada işaret edilmesi
kararlaştırıldı.
Teklif edilen lâyiha, bu paranın (hayvan yem
bedeli) olarak verileceğini nratazammındır. Ve
killeri verdikleri izahattan ise, hayvan besliyen
ve beslemiyen müdürlerin bu kanun hükmünden
istifade ettirilecekleri anlaşılmıştır. Şu halde, ya
pılacak tediyatın, devir masrafı karşılığı olarak
gösterilmesi ve fakat para mikdannın nisbetine
göre vergi tevkifatından müstesna tutulması daha

uygun olacağı mütalea edilerek lâyiha, bu şekilde
tadil olundu.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılı
nır.
Da. E. Reisi
R. V.
M. M.
Tekirdağ
Çoruh
Mardin
G. Uyoadm
Atıf Tüzün
Edib Ergin
Kâtib
Yozgad
Ankara
Bursa
Z. Arkant
Fevzi Daldal
F. Güvendiren
Bursa
Çanakakle
Çorum
Fazlı Güleç
E. Ergeneli
î. Kemal Alpsar
Edirne
Erzurum
Erzurum
O. Şahinoaş
Z. Soydemir
N. Elgün
izmir
Kars
Kars
M. R. Mimaroğlu
E.özoğuz
Z.Orhun
Kayseri
Kayseri
Malatya
A. Hilmi Kulaç
N. Toker
Emrullah Barkan
Samsun
Sivas
Tokad
M. AU Yürüker
Mithat Ş. Bleda
Galîb Pekel
Zonguldak
/. E. Bozk%ri,

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbaat No. 36
Esas No. 1/124
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Yüksek Reisliğe
Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri
hakkmda olub Başvekâletin 8 - V -1939 tarih ve
6/2346 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize verilmiş olmakla
Dahiliye vekâleti namına vilâyetler idaresi
umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve
konuşuldu :
Nahiye müdürlerinin mıntakalarını daimî bir
murakabe altmda bulundurabilmeleri hayvan
beslemelerile mümkün grülmüş ve bu hayvan
ların la müdürlere bir külfet tahmil etmemeleri
için Devlet tarafından beslenmesini temin maksadile sevk edildiği anlaşılan lâyiha esas itibarije Encümenimizce de kabul edilmiştir.
Ancak lâyihanın sebebi şevki, mueib sebeb-

lerde de izah edildiği üzere devir ve teftiş har
cırahı almayan nahiye müdürlerinin murakabe
işini temin edebilmeleri için bir hayvana ma
lik bulunmalarını temin olunca devir ve teftiş
zarurî masrafları mukabili olarak seyyanen na
hiye müdürlerinin maaşlarına ayda maktuan
on lira bir zammı istilzam eder mahiyette bu
lunan Dahiliye encümeni metnine ve noktaina
zarına Encümenimizce iştirake imkân görüleme
diği gibi bu paranın hayvan yem bedeli namile
ve hayvan beslemek kaydile verilmesi ve bir
hayvanın bir aylık beslenmesine tekabül edeceği
anlaşılarak teklif edilmiş bulunan 6 liranın
da 10 liraya çıkarılmasında bir zaruret bulun
madığı neticesine varan Encümenimiz Hükümet
lâyihasında bu yolda tadilât yapmış ve bu
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değişiklikle yeniden yazdığı lâyilıayı Umumî
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunmuştur.
Reis
Rs. V.
M. M.
İsparta
Kayseri
Trabzon
Mükerrem Unsal
F. Baysal
R. Karadeniz
Kâ.
istanbul
Çanakkale
Elâzığ
F, Öymen
R. Bolayırlı
M. F. Altay

istanbul
Kastamonu
G. Bahtiyar Göker
T. Coskan
Kırklareli
8. Ödül

Kocaeli
A. 8. Akhaytuğan

Ordu
H. Yalman

Sivas
Remzi Çiner

Yozgad
A. Şungur

Yozgad
8. tçöz
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Kırklareli
B. Denker
Kütahya
A. Tiridoğlu
Trabzon
Sırrı Day

HÜKÜMETİN^ TEKLlFÎ

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ

Nahiye müdürlerinin hayvan yem be
delleri hakkında kanun lâyihası

Nahiye müdürlerinin devir masrafları
hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — Her nahiye müdürüne ayda al
tı lira hayvan yem bedeli verilir.

MADDE 1 — Nahiye müdürlerine, devir ve
teftiş masraflarını karşılamak üzere her ay maaşlarile birlikte maktuan 10 lira verilir.

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
28 - IV -1939
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam
T. F. Sılay
N. Tınaz
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Faik öztrak
Ş. Saraçoğlu
F. Ağrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V. ve G. î. V. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
H. Çakır
S. t M. V.
G. İ V .
Zr. V.
Dr. H. Alataş
Muhlis Erkmen
Mu. Mü. V.
Ti. V.
A. Çetiııkaya
C, Ercin

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen
MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen

( S. Sayışj : 73 )

ÜBÛTÇK ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKİŞİ

Nahiye müdürlerine hayvan yem bedeli
verilmesi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Hayvan besliyen her nahiye
müdürüne ayda altı lira hayvan yem bedeli ve
rilir.
MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden muteberdir.
MADDE 3 — Aynen

.*»4V-

*>&<İ

'(& Say»: İÜl

