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iİİİİiN Ci MADDE — Sıiıiıat ve içtimai muavenet vekâletince istıhdam edüen
ve eaıieeeK oiaıı maaşıı veya ücretli aieiumum seyyar KUÇUK sıiıiıat memurlarmaan:
A) Y em tayın ediieeeKier tâyinlerinden itibaren ıkı ay zarfında j
x>) llaien müstahdem oianiar bu kanunun neşri tarıiımden itibaren bir ay zar
fında;
O) Hayvanı ölenler, öldüğü tarihten ve muhtelif sebeplerle hayvanlarını el
den çıkaranlar, elden çıkarndığı tarihten itibaren bir ay zarfında bmeğe elverişli
ve hastalıktan sainn olduğu ve eşkâl ve evsafı veteriner veya ehli hıbre tarafından
verıien rapor ve şahadetnamelerle musaddak birer zatî Jıayvan (at veya katır)
tedarikine mecburdurlar. Zaruret halinde bu müddetler Sıhhat ve içtimai muave
net vekâletince temdit edilebilir. Hayvan tedariki mecburiyetine riayet etmiyenler
müstafi sayılırlar.
,
....'......
İKİNCİ MADDE — Hayvanı öiüpte diğer birini tedarik etmek mecburiyetin
de bulunan sıhhat memurları ile küçük sıhhat memurları mektebinden mezun
olup mecburi hizmete tabi olanlara ük tâyinlerinde bir sene zarfında maaşlarından
mu&assatan kesümek şartiyie 60 liraya kadar avans verilebilir. Hayvanı ölenler
keyfiyeti resmî surette tevsik etmeğe mecburdur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde mucibince hayvan tedarik edecek olan
sıhhat memurlarına ayda âzami 15 lirayı geçmemek üzere mahallî şartlara göre
•Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince tesbit edilecek hayvan yem bedeli aylıkla
rına ilâveten verilir. Hu bedel borç ıçüı haczedilemez.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç aydan ve
hayvanı hasta olanlara, hastalığın başladığı tarihten itibaren bir aydan fazlası
için ve hayvanı ölenlerle elden çıkaranlarayenisini tedarik edinceye kadar hayvan
yem bedeli verilmez.
_;
_
BEŞİNCİ MADDE — Hayvan yem bedeli hayvanın tedarik edildiği tarihi takibeden ay başından itibaren verilir.
;_
; •
Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden çıkarılması veya Ölmesi halinde de
birinci fıkra hükmü tatbik olunur.
Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanın hastalığı sebebiyle dördüncü madde
mucibince kesilen hayvan yem bedeli, mezuniyetin hitamiyle vazifeye başlandığı
veya hastalığın geçtiği tarihi takibeden ay iptidasından itibaren ödenir.
ALTINCI MADDE — Hayvan yem bedeli alabilmek için sıhhat memurlarının
bir ay zarfında yirmi gün köylerde vazife görmüş olmaları şarttır. Ancak gerek
makbul mazeret halinde ve gerekse Hükümet tabibi veya sıhhat müdürünün göste
receği lüzum üzerine vali ve kaymakam tarafından meslekî başka bir işin ifasına
memur edildikleri takdirde yirmi günden noksan gezilmiş veya hiç gezilmemiş olsa
dahi hayvan yem bedeli verilir- Şu kadar ki bu suretle istihdam Sıhhat vekâletinin
müsaadesi olmadıkça senede üç ayı geçemez.
_,
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25. m . 1942

YEDİNCİ MADDE — Seyyar küçük sıhhat memurlarına yem bedeli verilmesi
ne dair 1754 numaralı kanun mülgadır.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 1 mayıs 1942 tarihinden itibaren mer'idir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve içtimai muavenet
ve Maliye vekilleri memurdurlar.
21 mart 1942
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