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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın
daki 3242 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve tera Vekilleri - Heyetince 18 - XI -1940 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr, R. Saydam

Esbabı mucibe
Bir kaç seneden beri yurdumuzda devam etmekte olan kuraklık, dolu, seylâb, yangın ve
sair gibi âfetlerden zarar gören yerli çiftçilerle memleketimize gelen göçmen, mülteci ve nakle
dilenlere tohumluk ve yemeklik yardımı yapılmak üzere 2661, 2863, 3242 ve 3730 sayılı kanun
larla Ziraat bankasınca muhtelif tarihlerde Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ile vekâleti
mize açılmış olan 5 000 000 liralık krediden bu felâketzedelere lâzımgelen yardım yapılmıştır.
Son zamanlarda Erzincan ve diğer on vilâyette geniş bir sahada zelzelenin, Kocaeli, İzmir,
Bursa, Manisa, Aydın havalisinde seylâbın yaptığı hasar yüzünden bir çok çiftçilerimizin yardı
ma muhtaç bir vaziyete düştüklerini bu muhtaç ve yoksul yurddaşlarm ihtiyaç ve zaruretleri
nin biran evvel tehvin. ve temini vilâyetlerin müteaddid yazılarında istenmektedir.
Vekâletimiz bütçesinde halen bu gibi hususat için tahsisat kalmadığından bu ihtiyaçları kar
şılamak üzere evvelce de yapıldığı gibi Ziraat bankasınca vekâletlerimize açılmış olan 5 000 000
liralık yardım kredisine daha 1 000 000 lira ilâ vesile bu mikdarm 6 000 000 liraya iblâğı zarurî
görülmektedir.
Bu yardım işi için şimdiye kadar neşredilmiş olan ve yukarıda numaraları yazılan dört ka
nunun tatbikatında bir çok noktalar ihtiyacı tatmin etmemekle beraber bunların bazılarının
hükümlerini yenileri kaldırmış bulunmasından ihtilâtlar hâsıl olmaktadır.
Bu vaziyete göre banka ile vekâletler arasındaki ihtilâfları kaldırmak, hem de hesabatı da
ha salim ve basit bir şekle sokmak ve hem de faiz mikdarında biraz tenzilât yaparak çiftçinin
bu yükünü de tahfif etmek üzere şimdiye kadar hükümlerile iş yapılmakta olan 3242, 3730 sa
yılı kanunların lâğvi ile son vaziyetleri karşılayacak surette yeni ve daha geniş bir kanun lâyi
hasının hazırlanarak ilişik olarak takdim kılındığı arzolunur,

Bütçe encümeni mazbatası
T. B M, M..
Bütçe encümeni
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Yüksek Reisliğe
Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çift
çilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 20 - XI - 1940 tarih ve
6/5163 sayılı tezkeresüe Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize havale
buyurulmakla okundu ve konuşuldu :
Yukarıda adı geçen 3242 sayılı kanun ile bu
mevzuda sarfedilmek üzere 3 700 000 liralık bir
kredi açtırmak salâhiyeti verildiği halde bilâha
re 3730 sayılı kanun ile bu mikdar beş milyon
liraya iblâğ olunmuş, bu lâyiha ile daha 1 750 000
lira tezyid edilerek kredi mikdarımn 6 750 000
liraya çıkarılmak istendiği mucib sebebler lâyi
hasının tedkikinden anlaşılmıştır.
Şimdiye kadar yapılmış ve bundan sonra da
yapılacak olan yardımlar istihsal anasırının mü
him ihtiyaçlarından birine cevab vermekte ol
ması itibarile Encümenimiz bu tevziatı yerinde
ve bundan böyle de devam edilmesini' muvafık
görerek lâyihayı esas itibarile kabul etmiştir.
Ancak 3242 sayılı kanuna göre bu tevziatın
taviz suretile yapılması ve zürram bir, muhacir
ve mültecilerin dört seu<-> sonra kanunda kabul
edilen esaslar dairesinde nakden veya aynen ia
deleri İcab ettiği hakle alman malûmata nazaran
tahsilatın vakit ve zamanile yapılmadığı ve bu
sebeble mühim bir yekûna baliğ olan sermayenin
seyyaliyet ve hareketi temin edilemediği anlaşıl
mıştır.
Bundan başka, tevzi edilecek buğdaylar, Zi
raat bankasına, Toprak mahsulleri ofisince te-

nün edilmekte olduğu halde ekseriya ofiste kâfi
mikdar mevcud bulunmamakta ve hariçten sa
tın alınmak zarureti hâsıl olmakta ve bu suretle
fazla bedel ödendiği anlaşılmaktadır. Bu mah
zuru önlemek için de ofisin bu mevzu için mah
sulün idrak zamanında müsaid fiatlerle tedarik
edilmiş stoklar bulundurmasının temini de yar
dımı genişletecek anasırdandır.
Encümenimiz bu mahzurları önliyecek tedbir
alınmasını Hükümetten temenniye şayan görmüş
ve teklif lâyihasını aynen kabul eylemiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üz*re
Yüksek Reisliğe sunulur.
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(roçmenterU nakledilenlere ut muhtaç çiftçile
re tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın
daki 3242 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
MADDE 1 -« Göçmenlerle
nakledilenlere
ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik datılması hakkındaki 3242 sayılı kanunun 1 nci
maddesile
açılan
ve 3730 sayılı
kanunla
5 Ö00 000 liraya çıkarılan buğday yardım kre
disi 6 750 000 liraya çıkarılmıştır.
MADDE 2 — Bu kanun neşri
muteberdir.

tarihinden

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Ti

caret ve Ziraat Vekilleri memurdur.
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