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rUTANAK ÖZETİ 1. _ - GEÇEN 1 

üyelerden Burhanattün Uluç'un, ceza evle
rindeki tutukluların eşit muameleye tâbi tutu
lup tutulmadıkları ve Hükümetin af ile alâka
lı hareketleri hakkındaki sözlü sorularımı geri 
aldığına dair önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Memleket kalkınmasında ziraatım rolü ve zi
rai konular hakkında açık ve genel konuşma ya
pılmasına dair önerge okundu ve istek uygun 
görülenek, genel görüşmenin 11 . 1 . 1962 Per
şembe gündemine alınması kabul olumdu. 

Doğu - Anadolu da kuraklık sebebiyle hu
sule gelen hayvan yemi ve insan yiyeceği dar
lığı konusunda mahallinde tetkikler yapmak 
üzere Cumhuriyet Senatosundan beş kişilik biir 
heyet seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Ya
pılan görüşmeler sonunda, bu önergenin, Hükü
metin vereceği izahattan sonra oya konması 
hakkındaki Önerge ile Hükümetim bu konuda 
9 . 1 . 1962 Salı günü açıklamada bulunması 
kabul edildi. 

Üvelerden Sebahattin Örhon''a izin verilme
si hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Sen'atosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen memurlar hakkındaki sözlü sorusu, 
Başbakan bu Birlleşimde hazır bulunmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin 
Banguoğlu'nun, memleikietin suni gübre durumu 
hakkındaki sözlü sorusuna Tarım Bakanı Oavit 
Oral, 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif 

Aykut'un, Siirt'in, Batman kazasında bir çimen
to fabrikasının tesisinin düşünülüp düşünül-
mediğiıne dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderillmiştir. (6/27) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 1960 - 1961 yılında harice 
ıkaç ton arpa satıldığına dair sözlü soru önerge
si Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/28) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen kaç hekim bulunduğuna dair söz-

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cevdet 
Geboloğlu'nunı, Fırat nehrinin Doğusunun ya
bancılar için yasak bölge ilân edilen 16 Eylül 
1341 tarih ve 2538 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarının, kaldırılması hakkımdaki Hükümet görü
şünün bildirilmıesine dair sözlü sorusuna, Baş
bakan adına İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu; 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evliya'nin, teminatlı hâkimlerin salâhiyetle baş
ka nıahal ve görevlere şevklerinin tensibedilip 
edilmediği ve türlü sebeplerle açıllan vazifelerin 
teminatsız hâkimler tarafından tedvirinin kabil 
olup olmadığına dair sözlü sorusuna, Adalet 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu; 

Cumhuriyet Senatosu Maraiş Üyesi Nedim 
Evliya 'nin, Maraş vilâyetini diğer vilâyetlere 
bağlıyan yollara dair sözlü sorusuna, Bayındır
lık Bakanı Emin Paksüt ve 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Cahit 
Tokgöz'ün, Anayasanın 41 nci ve 129 ncu mad
deleri ve 91 numaralı Kanun mucibince hazır
lanması gereken Devlet Kalkınma Plânına dair 
sözlü sorusuna, Başbakan adına, Devllet Bakanı 
Turhan Feyzioğlu cevap verdiler. 

9 . 1 .1962 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiıli Aydın 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhamgil 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

lü soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/29) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 7244 sayılı Kanunun tat
bikatında ne gibi aksaklıklarım husule geldiğime 
dair sözlü soru önergesi İçişleri Bakanlığına 
gönderillmiştir. (6/30) 

Yazılı sorular 
1. — Cum'huriyet senatosu Kütahya üyesi 

A. Bahattin Özbek'in, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen Vilâyet ve kaza taihrirat kâtipleri 
ile idare heyeti kâtiplerinin miktarlarının ne ka-

Sorolar 



dar olduğuna dair yazılı soru önergesi içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, toprağı başka bir mahsul 
yetiştirmeye müsaidolmıyan Bolu'da pancar to-
Ihumu ekim sahasının genişletilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/15) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Sı ITI 
Uzunhasanoğlu'nun, Bolu merkez köylerinde 

56 adedinin elektrifikasyonunun yapılması hu
susunun Etibank tarafından ele alınıp alınma
dığına dair yazılı soru önergesi Sanayi Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/16) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, kadrosuzluk yüzünden ter
fi edemiyen bütün adliye memurları hakkında 
neler düşünülmekte olduğuna dair yazılı soru 
önergesi Adalet 'Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/17) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/21, C. Senatosu 2/2) (Gümdenıe) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanunu ıra 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/6, C. Sena
tosu 2/3) (Gündeme) 

Teklifler 

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, T. B. M. Meclisi üyeleri, Se
nato, Millet Meclisi Başkanları ile Başkanvekil-
leri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin 
istihkakları 'hakkındaki kanun teklifi ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metni 
(M. Meclisi 2/7, C. Senatosu 2/1) (Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

\>%<A 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saa t i : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Yeter sayı vardır, oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
Âdil Türkoğlu'na izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/28) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz, 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Âdil 

Türkoğlu'nun hastalığına binaen, 24 Aralık 
1961 tarihinden 1 Mart 1962 tarihine kadar 
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C. Senatosu B : 
izinli sayılması Başkanlık Divanının 5 Ocak 
1962 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Su ad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Âdil Türkoğlu'na 24 . 12 . 
1961 den 1 . 3 . 1962 tarihine kadar izin veril
mesini yüksek oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Hastalığı dolay isiyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
Âdil Türkoğlu'nun öd ineğinin verilebilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/29) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dol ay isiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Âdil 
TürkotHu'na tahsisatının verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurul'un 
kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce ten
siplerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Âdil Türkoğlu'nun tah
sisatının verilmesini yüksek oyunuza arz edi
yorum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Doğudaki kuraklık hakkında Hüküme
tin izahatı 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü maddesi, «Do
ğu illerindeki zirai durun» hakkında Hüküme
tin izahatı» olarak yazılmıştır, özür dilerim. 
Kuraklık sebebiyle mevcut durum hakkında 
Hükümetçe izahat verilecekti. Bu itibarla gün
demin bu maddesi «Doğudaki kuraklık hak
kında Hükümetin izahatı» şeklinde olacaktır. 
Hükümet adına izahatı, Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu verecektir. Bu itibarla söz Sayın Dev
let Bakanı Turhan Feyzioğlu'nundur. 

DEVLET BAKANI TURHAN PEYZlOĞLU 
(Kayseri) — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; bâzı Doğu - Anadolu illerimizde insan 
yiyeceği ve hayvan yemi bakımından çekilmek
te olan darlık, Karma Hükümetin kuruluş gün-

9. İ . 1SO2 O : 1 
lerkıden itibaren üzerinde durduğu bir mesele 
olmuştur. Bu konuda bir açıklama fırsatı ver
diğinden dolayı, Yüksek Heyetinize Hükümet 
adına şükranlar sunarım. Sözlerime başlama
dan şunu ifade etmek isterim ki, Karma Hü-
'kümet daha ilk kuruluş günlerinde, bu konu 
ile temasa gelmiş, programını hazırlamaya va
kit bulamadan, bu mevzu üzerinde tedbirler al
maya başlamıştır. 

Doğu ilbrine bir seyahat yapan Sayın İmar 
ve İskân Bakanı Muhittin Güven arkadaşımız
dan, mahallen ihtiyaçları ve meseleleri tesbit 
ederek, bir raporla bildirmesini rica etmiştik, 
Arkadaşımız, dönüşünde Bakanlar Kumlunu 
aydınlatan bilgi getirmişlerdir. Ayrıca, ilgili 
bakanlıklardan, valilerden konuyla ilgili Zira
at Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi İk
tisadi Devlet Teşekküllerimizden bilgiler top
lanmış ve geniş çapta yardım tedbirlerine hız
la girişilmiştir. Bu arada daha yaz aylarından 
beri, bu bölgeye ağır şekilde darbe vurmuş 
olan, kuraklık tesirlerine karşı, bölgede yaşı-
yan insanların ve hayvanların korunması ba
kımından, bizden önceki Hükümetin de birçok 
tedbirler aldığı tesbit edilmiştir. Bizden önce
ki Hükümet, Ziraat Bankası borçlanılın tecili, 
peşin para ile yemeklik buğday satışı, bir mik
tar tohumluk dağıtımı ve bölgedeki hayvan 
kesafetini azaltmak üzere hayvan mubayaasını 
teşvik gibi tedbirlere başvurmuştu. 

Karma Hükümetçe alınmış olan tedbirler de 
kısaca şöyle özetlenebilir: Yemeklik hububat 
bakımından alınan tedbirlerden başlıyorum. 
Malûmunuz olduğu üzere. Türkiye'de geçen yıl 
hububat mahsulü yalnız Doğuda değil, memle
ket sathında, yetersiz olmuştur. Uzun yıllardan-
beri Türkiye. Amerika Birleşik Devletlerinden 
buğday ithal etmeksizin yemeklik buğday ihti
yacını karşılayamaz bir halde bulunmaktadır. 
Bu, son seneye veya son birkaç seneye has bir 
durum, değildir. Konuşmanın sonunda, bu me
seleye birkaç kelime ile tekrar temas etmek fır
satını bulacağımı umuyorum. 

Bu yıl ihtiyacımızı krşılıyacak miktarda buğ
day ithal etmek için gerekli tedbirler zamanuı-
da alınmıştır. Bu suretle buğday ithali mümkün 
olmuştur. 

Buğday ithalâtı başlıca İskenderun limanın
dan yapılmakta ve büyük bir hızla Doğu illeri
mize sevk edilmektedir. Son bir ayda, bilhassa 
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16 Aralıktan bu yana İskenderun'dan Demiryo
lu ile yapılan sevkiyatı geniş ölçüde artırmak 
kabil olmuş ve haftalardan beri Doğu - Anadolu 
illerinde önemli miktarlarda stokların teşekkül 
etmesine imkân veren yemeklik buğday sevk edil
miştir. 

Bir fikir vermek üzere İskenderun'dan Doğu 
bölgesindeki iş yerlerine Toprak Mahsulleri Ofi
sinin sevk ettiği buğday miktarı hakkında şu .ra
kamları arz edebilirim. 

İskenderun'dan Erzurum'a günde 13 vagon. 
Yine İskenderun'dan Kars'a her gün 12 vagon, 
Hasankaleye 2 vagon, Horasan'a 2 vagon, Aşka
le'ye 1 vagon, Çobandede'ye 2 vagon, Selim'e 
2 vagon, Sarıkamışa 2 vagon. Yani bu bölge 
istasyonlarına, toplam olarak, günde 36 vagon 
yemeklik buğday sevk edilmektedir. Her vago
nun vasati olarak 17 ton civarında buğday taşı
dığı söylenebilir. Her gün sevk edilen yemeklik 
buğdayla, bölgenin günlük ihtiyacını mukayese 
bakımından biraz sonra maruzatta bulunacağım. 
Yalnız daha önce bu .sevkiyat neticesinde bölge
de teşekkül etmiş stoklar hakkında bir fikir ver
mek için şu rakamları arz ediyorum. 

Erzurum'da 8 Ocakta buğday stoku 8 070 
ton, 6 Ocakta Aşkale'de buğday stoku 528 ton, 
gene 6 Ocakta Horasan'da 931 ton yemeklik buğ
day mevcut idi. 4 Ocakta Hasankale'de 931 ton, 
Kars'ta 6 Ocakta 3 100 ton, Bölgedeki bâzı am
barların yekûnları bunlardır. Bütün bu bölgede 
stoklar durmadan artmaktadır. Daha evvelce 
umumi efkâra yapılmış olan açıklamalarda arz 
edildiği gibi, 23 Aralık stokları bundan daha 
azdı. O gün belirtildiği üzere bu bölgeye devam
lı bir şekilde sevkiyat yapıldığı için, stoklar ek-
silmiyecek, günden güne artacaktır. 23 Aralık
ta Erzurum'da mevcut stok 5 600 ton iken Ocak 
başında 8 070 tonu geçmiş bulunmaktadır. Karş
ta 23 Aralık stoku 911 ton iken, 6 Ocakta bu stok 
3 100 tona yükselmiştir. 

Bu stoklar, demiryolu ile yapılmakta olan 
sevkıyatla günden güne artmakta olduğu gibi, 
Trabzon'dan da karayolu ile Erzurum'a sevki
yat yapılmaktadır. Bir sevkiyata devam etme
nin psikolojik faideleri vardır. Stokları, en ka
ramsar kimselerin dahi telâşlanmasına imkân 
bırakmıyaeak kadar artırmak ve ihtiyacın bol 
bol karşılanmasını temin maksadiyle Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü vazifelendiril
miş bulunmaktadır. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü dar

lık çekilen bölgede yaptığı seyahatten birkaç 
gün önce dönmüştür. Bölge valileri ile, bilhassa 
mahallinde alman tedbirleri görüşmüştür. Vali
lerin de verdiği bilgiye dayanarak, bu bölgede 
yemeklik buğdaya muhtaç halkın 4 aylık ihti
yaçları şöyledir : Ağrı'da 2 200 ton, Erzurum'
da 16 bin ton, Kars'ta 10 bin ton. Üç vilâyetin 
yekûn yemeklik buğday ihtiyacı 4 ay için 28 200 
ton olaraik kendisine bildirilmiştir. Dört aylık 
ihtiyacın 28 200 ton olmamasına karşılık, Hü
kümet bu bölgeye yalnız İskenderun Limanın
dan ve demiryolu ile bir haftada (Ocağın ilk 
haftasında) beş bin ton yemeklik buğday gön
dermiş bulunmaktadır. 3 - 4 gün önceki rakam
lara göre bellilbaşlı merkezlerdeki buğday stoku 
ceman, 13 560 tonu bulmaktadır. Demek ki, 
önümüzdeki 4 aylık ihtiyaç olarak, bölge vali
leri tarafından bildirilen miktarın yarısı daha 
bugünden bölgede hazırdır. Bu sevkiyat her 
gün artan bir hızla devam ettiğine göre bu sto
kun erimesi bahis konusu değildir. Bahar ayla
rına kadar bölgenin bütün yemeklik buğday ih
tiyacını karşılıyacak stoklar pek yakında tam 
olarak teşekkül etmiş bulunacaktır. 

Doğu'ya yapılan bu hububat sevikiyatmı ak
satmamak için Devlet Demiryollarına yemeklik 
buğday ve hayvan yemi seVk eden katarların 
kesilmemesi ve yollarda bekletilmemesi için sıkı 
talimat verilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun Doğu'ya yardım konu
sunda aldığı ilk kararlardan biri de bölgeye ya
pılan insan ve hayvan yiyeceği nakliyatının 
% 90 tenzilâta tâbi tutulması olmuştur. Bu ka
rar yalnız Devlet sektörü sevidyatma değil, 
özel sektörün yapacağı sevkıyata da şâmil ola
rak ittihaz edilmiştir. Bunun tesirleri son dere
cede seri ve son derecede müspet olmuştur. Bir
çok tüccarlar, bölgede muhtaç bulunan vatan
daş grupları kendi imkânlarını seferber ede-
re'k, hayvan ve insan yiyeceği nakliyatında ya
pılmış olan % 90 tenzilâttan geniş ölçüde isti
fade Ctme yoluna gitmişlerdir. Bu karar halkı 
dahi bizzat tedbir bulmak hususunda teşvik et
miştir. Bu karar, fiyatlar üzerinde de çok fay
dalı bir tesir icra etmiştir. 

Birkaç hafta önce, Kars'tan saman fiyatları 
hakkında astronomik rakamlar veriliyordu. Bu
günlerde, Kars Valisinden aldığımız en son ra
porda, ot ve saman fiyatlarının 25 - 30 kuruş 
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arasında olduğu bildirilmiştir. Erzurum'da bu 
fiyat 20 - 25 kuruştur. Ağrı'dan alman rapora 
göre, fiyatlar 15 kuruşa kadar düşmüş bulun
maktadır. Demiryollarında ucuz tarife tatbiki, 
fiyatların düşmesine sebebolmıış bulunmakta
dır.. 

Bu tedbirler dışında, hizmeti halka mümkün 
olduğu kadar yaklaştırmak ve kışta, kıyamette 
vatandaşlarımızın Toprak Mahsulleri Ofisinden 
alacağı buğdayı almakta müşkülâta uğramama
larını temin maksadı ile Toprak Mahsuderi 
Ofisi Umum Müdürlüğünden, mevcut merkez
lere ilâve olarak, yeni dağıtım merkezleri açıl
ması istenmiştir. Bölgeye bizzat giden, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü bu yolda ge
rekli tedbirleri ittihaz etmiş ve dağıtımın müm
kün olduğu kadar ihtiyaç sahiplerinin ayağına 
götürülmesi için mevcut iş yerlerine ilâveten, 
birçok başka merkezler açılmıştır. Daha evvel 
bir amlbar mevcut olup da hukuki balkımdan, 
satış yapamayacak durumda olan merkezlere 
de satış yetkisi verilmiş bulun-maktadır. Bu. 
cümleden 'olmak üzere Erzurum'da Çobaııdede 
iş yerine satış yetkisi verildiği gibi, Oltu'da 
yeni bir iş yeri açılmıştır. Kars ' ta Arpaçay, 
Selim, Sarıkamış, Ardahan, Başgedeliler iş yer
lerine de satış yetkisi verilmiştir. Köprüba
şı'nda (Kağızman) yeni bir ısatış yeri açılmış
tır. Ağrı'da, Diyadin, Eleşkirt, Patnos, Tutak 
iş yerlerine de satış yetkisi verilmiştir. Bu şe
kilde satışa 'mezun olan yerlerin adedi 11 iken 
25 e çıkarılmıştır. Bunun dışında, kışın yolla
rın kapanması yüzünden uzak ilçe ve bucakla
ra sevkıyatın yapılamaması endişesiyle 12 nc'i 
Karayolları bölgesi faaliyeti, 'kar mücadelesi 
bakımından, takviye edilmiştir. Karayolları 
Genel Müdürlüğü, seferber edebileceği bütün 
imkânları ile kar mücadele makinalarını bu böl
gede toplamak suretiyle, kış mücadele progra
mına dahil olmıyan il yolları da Devlet yolları 
gibi, mücadele programına ithal edilmiştir, 

Bölgenin bütün valilerine İçişleri 'Bakanlı
ğınca gereken emir verilmiştir. Valiler, mınta-
kalarındaki kaza, bucak ve köylerde yemeklik 
buğday ve hayvan yemi ihtiyacı üzerimde son 
derece uyanık bulunaealklar tazyik hissedilen 
yerlerde kendi hareket serhestlikl eriyle gerekli 
kararları alacaklar ve gerekirse ordu birlikle
rinden de yardım Bağlıyacaklardır. Halhallerin

de geniş ölçüde tedbîrler alacaklar, gerekli 
gördükleri her çareye başvuracaklardır. 

Hayvan yemi bakımından ittihaz edilen 
tedbirlerden bâzıları şunlardır. Erzurum Yem 
Fabrikasının istihsal ettiği yemlerin satışını 
kontrol ve tetkik etmek lüzumunu duyduk. 
Hükümetçe meseleye el koyduk. Hayretle mü-
şahade ettik ki, hayvan yemi satışı yapan Er
zurum falbrikası tam kapasite ile çalışmak şöy
le dursun, yarım kapasite ile dahi çalışmamak
tadır. Fabrikanın stokları rağbet görmemekte
dir. Bu biraz da bir eğitim meselesi olarak kar
şımıza çıkmıştır. 'Bu yemlerin kullanılmasının 
ne derece faydalı olacağı hususunda halkın ye
ter derecede tenvir edilmediği sonucuna varıl
mıştır. Bu itibarla Tarım Bakanlığınca bölge
ye veterinerler gönderilmesi suretiyle Erzurum 
Yem Fabrikası yemlerinin kullanılmasının teş
vik edilmesi yolunda tedbir alınmasını düşün
dük. Ayrıca yem fiyatlarını kilo başına 30 ku
ruş ucuzlattık. Erzurum Valisinden gelmiş olan 
rapora göre, bu tedbirler, ve biraz da halkın 
ihtiyaç tazyiki ile bu yemleri kullanmaya ken
diliğinden alışması ve Erzurum fabrikamızın 
tam olarak çalışır bir hale getirilmesi bu yemlerin 
dah'a fazla kullanılmasını 'mümkün 'kılmıştır. 
Aldığımız rakamlara, göi'e, geçen yıl zarfında, 
12 ayda, Erzurum Yem Falbrikasınm istilhsal 
ettiği yemlerden, bir yıl içinde, sadece 350 tonu 
satılabilmişti. Son yılda bir ayda fabrikanın 
istihsal ettiği yemden 400 ton satılmıştır. On
dan evvel de satış 370 ton idi. Geçen bir yıl için
de yapılan satışa mukabil, bu yıl bir ayda aynı 
miktarda satış yapılmıştır. 

Fa'brika bir vardiya ile çalışıyordu. Stok
larını eritemiy'ordu. Şimdi iki vardiya ile ça
lışmaya başlanmıştır. Hem de yem rağbet gör
mektedir. Eğer daha fazla istek görürse, 3 var
diya ile çalıştırılması yoluna gidilecektir. 

Bundan başka, Devlet Üretme Çtiftliklerm-
deki ot ve sap stoklan tesbit ettirilmiştir. 
Devlet Üretme Çiftliklerindeki otlardan ve sap
lardan da ihtiyaç bölgelerine bol miktarda sevk 
ediliyor ve üretme çiftliklerinin dağıtım şebe
kesi olmadığı için, Zirai Donatım Kurumu da
ğıtacaktır. 

Bölgede arpa stokunun artırılması için gay
ret sarf edilmiştir, 
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Vaktinizi almamak için bu hususta fazla bil

gi vermiyorum. Fakat, buğday stoku gibi, bölge
de arpa stoku da vardır. Ocakın ilk haftası son
larına doğru 12 965 ton arpa stoku bu 3 vilâyet
te bulunmakta idi. 

Küspe ve sair yemler meselesine gelince, nak
liye yüzd 90 tenzilâta tâbi olduğu için, aldığımız 
habrlere göre, uzak yerlerden bile küspe taşı
mak üzere vatandaşlarımız harekete geçmişler
dir. 

Alınmış olan bu maddi tedbirlerin bölge hal
kının yıllardan beri devam eden kuraklık yü
zünden düştükleri malî takatsizlik sebebiyle is
tenen derecede fayda sağlamıyacağı Hükümetçe 
tesbit edilmiştir. Bunun üzerine, cesur bir karar
la, bu bölge halkının yemeklik buğday ihtiyacını 
ve hayvan yemi ihtiyacını, ayağına kadar gö
türülmüş olan stoklardan karşılıyabilmesi için 
malî imkânları da sağlamak üzere bâzı tedbir
lere baş vurulmuştur. 

î lk tedbir olarak, Ziraat Bankası plasmanla
rının artırılması düşünülmüş, Ziraat Bankasına 
hayvan yemi ihtiyacı için kullanılmak üzere 
10 milyon liralık munzam bir imkân sağlanmış 
ve Toprak Mahsulleri Ofisinin bölgede kredili 
olarak buğday satabilmesini teminen Toprak 
Mahsulleri Ofisine 40 milyon liraya kadar vade
li satış yetkisi verilmiştir. Bu suretle sağlan
mış olan malî imkân 50 milyon lirayı bulmakta
dır. 

Bir de hayır kurumlarımızdan Kızılayın yar
dımını zikretmek icabediyor. Kızılay her zaman 
âfet bölgelerinin imdadına yetişmiş millî bir ku-
rumumuzdur. Onun yardımlarını da şükranla an
mak icabeder. 

Hulâsa, Hükümetçe bu mesele, kuruluş gün
lerinden itibaren ele alınmıştır. Doğu'daki ku
raklığın meydana getirdiği meselelerle Hükümet 
kuruluş günlerinden itibaren ciddiyetle meşgul 
olmuştur. 

Bu noktayı arz ettikten sonra, muhterem ar
kadaşlarım, şunu ifade edeyim ki, Doğu'da hu
sule gelen kuraklık ne bugünkü Hükümetin, ne 
bundan önceki Hükümetin, hattâ ne de daha ön
ceki Hükümetin zimmetine yazılacak bir hâdise 
değildir. Tabiat şartlarının ortaya çıkardığı, 
uzun asırların ihmalinin ortaya çıkardığı bir me
seledir. Mesele Doğu'ya da münhasır değildir. 
İstihsalin yeter hızla artmamasmdan ve nüfus 
artışındaki infilâkten meydana gelen büyük ve 
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hayati bir meseledir. Bu itibarla, Türkiye'nin 
dâvası kısa vadeli birtakım tedbirlerle çözüle
mez. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Banka
sının imkânlarını zorlıyarak, Devlet Demir Yol
larının imkânlarını zorlıyarak, bugün şu ilin, ya
rın bu ilin, imdadına koşmakla beslenme dâvası
nın halledilmesine imkân olmadığı hakikati yıllar
dan beri açık olarak karşımıza çıkmış bulunmak
tadır. 

Hızla artan nüfusun beslenebilmesi için ve 
kurulmasını istediğimiz sanayii destekliyebil-
mek için, zirai istihsalimizi yalnız hububat sa
hasında değil, her alanda süratle artırmaya mec
buruz. Karma Hükümet programını hazırlarken, 
işte bu sebeple ziraat işlerinin önceliğini ve bü
yük önemini kabul etmekle, işe başlamış ve bu 
sahaya yapılacak olan yatırımların artırılması 
hususunda daha ilk çalışma günlerinde prensip 
kararı almıştır. Türkiye'nin kurtuluşu yatırım
la mümkündür. Türkiye, plânlı ve bilgili yatı
rımla kalkmabilir. Eğer sulama tedbirlerini al
mazsak, halkı gübre kullanmaya alıştırmazsak, 
istihsali artıracak olan çeşitli Devlet tedbirleri
ni, teşvik tedbirlerini vaktinde ittihaz etmezsek 
Türkiye yalnız bu bölgede ve yalnız bu yıla mün
hasır olarak değil, fakat önümüzdeki yıllarda 
da bu gibi sıkıntılarla daima başbaşa kalabilir. 

Bugün için Amerika Birleşik Devletlerinden 
istihsal fazlası hububat alıyoruz. Şuranın, bura
nın imdadına yetişmeye çalışıyoruz. Fakat bun
lar, kısa vadeli tedbirlerdir. Uzun vadeli tedbir
lerin alınması lâzımdır. 

Bu uzun vadeli tedbir ihtiyacını Cumhuriyet 
Senatosu önünde açıklamak fırsatının Hükümete 
verilmesi çok iyi olmuştur. U2un vadeli tedbirler 
nasıl alınır? Cari masraflarımızdan mümkün ol
duğu kadar kısarak, millî imkânlarımızın elverdi
ği nisbette, mümkün olduğu kadar çok yatırıma 
gidilmelidir. Yatırımlar plânlı ve programlı bir 
şekilde yürütülmeli, istihsal seferberliğine giri-
şilmelidir. Daha fazla yatırım yapmak suretiyle 
istihsali artırmak dâvası, bizim için bir beka me
selesi haline gelmiştir. 

Sözlerimi bitirmeden önce bir noktayı daha 
huzurunuzda ifade edeceğim. Anayasanın 88 nei 
maddesinin verdiği salâhiyetle, Cumhuriyet Se
natosu beş kişilik bir tahkik ve araştırma heyeti 
seçmiş ve alınan ve alınmakta olan tedbirleri ma
hallinde görmek üzere Doğu'ya göndermeye ka
rar vermiştir. 
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Şunu Hükümet adına arz edeyim ki, bir bilgi 

edinme müessesesi olarak, Meclis araştırması yo
luna başvurulması ve Sayın Cumhuriyet Senato
su üyelerinin mahallen yapacakları incelemelerle 
hem Cumhuriyet Senatosu, hem de Hükümeti 
tenvir edecek bilgiler toplamaları ve bizi aydın
latmaları ancak şükranla karşılanacak bir hadi 
sedir. Bunu da açıkça ifade etmeyi bir vazife bi 
lirim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanını dinlemiş bulunuyoruz. Yüksek hatırla 
muzdadır ki, bir evvelki .birleşimde, Anayasa
nın 88 nci maddesinin son fıkrası gereğince Yük
sek Heyetiniz tarafından bilgi edinilmek üzere 
Ibir komisyon kurulması konusunda 4 sayın üye ta
rafından bir önerge verilmişti. Bu önergenin 
müzakeresinin sonuna doğru, muhterem üyeler 
den bir kısmı, Hükümetten bu hususta izahat is
temişlerdi. Hükümet şimdi izahat verdi. Ancak, 
Hükümetten sonra konuşmak üzere 4 arkadaş söz 
almış bulunuyor. Fakat Hükümetin re'sen izahat 
verdiği ahvalde, izahattan sonra müzakere açıl
ması hakkında İçtüzükte bir hüküm bulunmadığı 
gibi, böyle bir teamül de mevcut değildir. Talep 
halinde Hükümet bilgi verirse, bu ahvalde de 
umumi müzakere açılabilmesi Yüksek Heyetin 
kararma vabestedir. Fakat Riyaset bu önergele
ri Hükümetin bilgi istemek için bir talep olarak 
kabul etmemektedir. 

Binaenaleyh bu durumda Hükümetin izaha
tından sonra müzakere açılıp açılmaması husu
sunda Tüzükte bir hüküm yoktur. Teamül de 
mevcut değildir. Ancak, biz, şu anda Riyaset Di
vanını işgal eden üç arkadaş, bu mevzuda müza
kere açılmasını faydalı ve zaruri görmekteyiz. 
Aksine bir talep ve karar olmazsa söz istiyen ar
kadaşlarımıza söz vereceğim. 

Söz istiyen arkadaşlar : Nihat Pasinli, Tur
gut Göle, Osman Saim Sarıgöllü ve Nedim Evli
ya'dır. 

İlk söz Sayın Nihat Pasinli'nindir. Buyurun, 
efendim. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın senatörler; Hükümetin Doğu'da ya
pacağı yardım hakkındaki Turhan Feyzioğ-
lu'nun verdiği izahata teşekkür ederiz. Ancak 
müsaade buyurursanız bâzı "hususları açıkla
mak istiyorum. 

Evvelâ, Hükümet Sözcüsünün burada beyan 
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ettiği rakamlar çok geç olarak harekete geç
miştir. Doğu'da insanlar sefalet ve ıstırap için
de günlerce gözleri yollarda beklemişler, fakat 
bir netice alamamışlardır. En son olarak bu 
günlerde bu hareket kendisini göstermiştir. 

Yalnız bugüne kadar yapılan yardım, yar
dım değildir. Doğu'da bir nevi stoktur. Hiçbir 
yere tevziat yapılmamıştır. Stoklar da ambar
lama yapılmıştır. Çünkü bu stoklardan faydala
nabilmek içki para yoktur. Köylü parasızlık 
içindedir. Her hangi bir şekilde bu buğdayı alıp 
yiyemiyor veya hayvan yemi olarak kullana
mıyor. Bu bakımdan, Hükümetin, kararna
mesi henüz çıkarılan paranın tediyesi için, 
T. M. O. Umum Müdürünü Doğu'ya göndererek 
verilsin emri çıktıktan sonradır ki, ancak bu 
konuda her hangi bir şekilde tevziat yapılabil
miştir. Bu da kanaatimizce çok geç kalmıştır. 
Basın uzun uzun bu mevzu üzerinde neşriyat 
yapmış ve hattâ üzülerek arz edeyim ki, bu 
mevzu, yabancı basüıda da yer almıştır. Fakat 
Hükümet bunda geç kalmıştır. Bu bakımdan 
trafik yollarından bu yardımın yapılabilmesi 
için, evvelâ Hükümet Reisinin bizzat giderek 
orada vaziyeti görmesi ve emirleri orada ver
mesi icabederdi. Yalnız bir Vekil arkadaşın git
mesi ve onun da muayyen bölgelerde tetkik
lerde bulunması, bu yardımı, bu kadar geciktir
miştir. 

Demin bir ambarlama ımevzuundan bahset
miştim. 2 400 - 2 600 rakımda oturan vatandaş
ların, karla kapalı bölgelere hayvan veya 
insan sırtında buğday götürme mücadelesi, 
cihetteki takdirle karşılanabilir. Doğu'daki yol
lar açılmadığı takdirde, böyle bir durum kar
şısında köylere yardım, nasıl ulaşacaktır? Bu
radaki köylülerimiz ne yiyeceklerdir? İşte bu 
bakımdandır ki, bir ambarlama zarureti hâsıl 
olmuştur. Hükümet, mutlak surette hiç olmazsa 
kar mücadelesine biraz daha önem verip, yar
dımı kazalara kadar ulaştırmahdır. Bunun 
böyle olması icabederdi. Sayın Turhan Feyzi-
oğlu'nun beyanlarında maalesef üç kaza unutul
muştur. Bunlar, Tekman, Karayazı ve Hınıs 
kazalarıdır. Bu üç kazada 150 bin nüfus barın
maktadır. Bu üç kazada nedense Toprak Mah
sulleri Ofisince birer satış merkezi açılmamış
tı r. Bunların Çobandede merkezinden ikmali 
cihetine gidilmiştir. Bu hususta Erzurum merke-
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zinin dikkati çekildiği halde buna ehemmiyet 
verilmemiştir. Bu kazalarda yaşıyan vatandaş
lar 2 400 metro rakımda bulunmaktadırlar. Bunla
rın Çobandedc'den ikmali imkânsız denecek kadar 
güçtür. Bu vatandaşların bütün geçimi hayvan
cılıktandır. Bunlar çavdar dahi ekemezler. 
Çünkü bu bölgede çavdar bile yetişmez. Bu 
üç kazada birer tevzi merkezi açılmasını rica 
ediyorum. Bu vatandaşlar bu yardımdan mah
rum edilmesini e i'. 

Hükümet Sözcüsünün en az üzerinde dur
duğu mevzulardan biri de hayvan j^emi mevzuu
dur. Malumlarınızdır ki, bu bölge istihsalinin 
büyük bir kısmı hayvan yetiştirmekle yetinir. 
Bu bölgede yazdanberi kuraklık vardır. Ot 
yoktur, saman yoktur, Binaenaleyh hayvanlar 
açtır. Birçok hayvanlar yok pahasına satılmış, 
birçokları da ölmüştür. Fakat buna mukabil bu 
bölgede hayvan yemi lâyikiyle incelenmemiş
tir. Sayın Turhan Feyzioğlu'nun buyurdukları 
yem fabrikası istihsal kapasitesi, bir zaruret 
karşısında artırılmıştır. Fakat vatandaşın pa
rası yoktur. Yem çok olabilir, para olmadıkça 
bir mâna ifade etmez. Vatandaş, 50 kuruştan 
on kuruş düşürülmek suretiyle bu yemi 40 ku
ruşa hayvanlarına yodircmez. 23 kuruşa düşü
rüldüğü ifade edilen samanın kilosu şimdiye 
kadar on kuruşun üstüne çıkmamıştı. Tabiî 
âfet maalesef samanın kilosunu 23 kuruşa çı
karmıştır. 

Yiyecek için, T. M. O. müteselsil kefaletle 
kredi açmak suretiyle yiyecek dağıtacaktır. 
Fakat havvan v^ıi^in v^ s^1'"1 ]- r1i£rı4ılaca-
ğına dair bir hüküm yoktur. Çünkü bura^ 
önemli bir nokta vardır. Zıaıat uaiıkası, bun
dan evvel çıkmış bir kanuna göre, borçları te
cil edilenlere, ancak borçlarını tamamen ödedrk-
ten sonra ikinci bir kredi açmaktadır. Görülü
yor ki, bu bir kanun mevzuudur. Bu bakım
dan, Doğu bölgesinde hayvan yemi tevziinin Zi
raat Bankası kanaliyle yapılması bugün için im
kânsızdır. Meclisten bir kanunun çıkması ise za
mana mütevakkıftır. Onun için bu hayvan ye
minin, hiç olmazsa yine Toprak Mahsulleri Ofi
si kanaliyle bir yardım şekli ittihaz edilmek ^:e 
bunu bir prensibe bağlamak daha verimli olabi
lir. Esasen buğdayın Amerika'dan geldiğini bu
yurdular. Ot ve saman memleketimizde çoktur. 
Bilhassa Garp bölgesinde çok ucuza saman sa.tıl-
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maktadır. Aynı şekilde ot da vardır. Bugün 
demiryolu, aşağı yukarı bu bölgenin tam ortasın
dan geçmektedir. Hükümet yerinde bizzat tet
kikler yaparak bu bölgeye bol miktarda balyalı 
ot ve saman gönderilebilirdi. Ve bu suretle bu
gün millî servetin büyük bir kısmının heder ol
ması önlenebilirdi. Maalesef bu konu, çok hafif 
geçilmiştir. Aflarına güvenerek bunu arz etmek 
lüzumunu duydum. 

Kurucu Meclis zamanında bu bölgedeki ku
raklık Hükümetin nazarı dikkatini çekmiş, za
manın Başvekil Yardımcısı yerinde bir karar 
alarak Doğu'ya gitmiş, incelemeler yapmış ve 
neticede iki emir vermiştir. Bunlardan biri, 
ayda nüfus başına, para ile 10 kilo buğday ve
rilmesi. İkincisi de, Devlet Üretme Çiftlikleri 
tarafından hayvan mubayaa edilmesi. Fakat bu 
emirler iyi tatbik edilmemiştir. Hayvan muba
yaasına giden heyet nef'i Hazine mülâhazası ile 
hareket etmiş ve mahallî p a t l a r ı n çok altında 
fiyatlar vermiştir. Bu durum karşısında pek az 
mubayaa yapılmış ve bir kısım hayvan sahiple
ri de «bu fiyata, vermektense, hayvanımı kapı
nın önüne salarım, varsın açlıktan ölsün» de
mişlerdir. Bu heyetler değer fiyatları verseydi, 
nef'i Hazine mülâhazası ile hareket etmemiş ol
salardı bugünkü sıkıntı bu kadar olmazdı. Bun
dan sonra gidecek heyetlerin bu kadar hasis 
davranmaması icabeder. Doğu'da hayvan yemi 
ihtiyacı had safhasına girmiştir. Bunun için sü
ratle yardım yapılması icabeder. Erzurum'da 
bugün 9 000 ton buğday, 7 000 ton arpa stoku 
vardır. Fakat ne bir dirhem ot. ne de bir dir
hem saman stoku yoktur. Demin de arz ettiğim 
gibi, Hükümetin elinde bir yem fabrikası ma
mulü vardır, ki bunun randımanı düşük, fiyatı 
yüksektir. Köylüler ve hayvan yetiştiricileri bu
nun üzerinde yaptıkları denemelerde bu mamu
lün ot ve samandan pek farklı olmadığı kanaati
ne varmışlardır. Eğer randıman yüksek olur
sa elbette ki, âtide bundan büyük faydalar sağ
lanabilir. 

Son olarak şunu arz etmek isterim ; Doğu'da 
kıtlık bugün geçmiş değildir. Daha bu kıtlığın 
Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ka
dar devam etmesi muhtemeldir. Çünkü bugün
kü stoklar bittikten sonra verilecek ikinci bir 
yeni mahsul yoktur. O zamanda bu kıtlık daha 
fazla kendini göstermiş olacaktır. Bu bakımdan 
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gelecek aylar için de tedbirler alınması icabe
tler. 

Doğu bölgesi her sene ve hattâ bundan ev
vel de senelerden beri kuraklığa mâruz kaim alt
tadır. Fakat bu sene maalesef bu kuraklık hâd 
safhaya girmiştir. Bu bakımdan bu bölgenin 
yardıma da çok ihtiyacı vardır. Bizzat yerinde 
tetkikat yapılarak, her türlü formalite ve kır
tasiyecilikten uzak bir şekilde, verilecek kesin 
emirlerle, yardımın vatandaşın ayağına kadar 
ulaştırılması, elbetteki, bu bölgenin ıstırapları
nı dindirecektir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka

daşlarını; Hükümetin izahatını dinledik. Doğu -
Anadolu'da kuraklığın doğurduğu sıkıntı, dar
lık ve kıtlığın güç ve endişe verici durumu kar
şısında Hükümetin, bildirilen tedbir ve gösteri
len alâkasını yerinde buluyoruz. C. Senatosunun 
Kara üyelerinin ve milletvekillerinin müşterek 
fikirlerini ifade etmeye gayret edeceğim. 

Çok ağır şartların valilin derecedeki sıkıntı
lı zincirleme tecellisini yenmeye çalışan Kars 
halkı 0. Senatosunun mümtaz ilgisinde teselli, 
en müessir teşriî organın huzurunda mâruzu bu
lunduğu şartların tartışılıp çarelerinin araştı
rılmasında ümidinin haklılığını bulacaktır. 

Her şeyden önce kayıt etmek isteriz ki, Do
ğu - Anadolu Bölgesinin kalkınması gereklidir. 
Ağır tabiat şartları ve yüz yılların ihmali peri
şan ve sıkıntı içinde bir bölge kaderini çizmiş 
ve götürmektedir. Doğu - Anadolu Bölgesinin 
bir plâna bağlanarak süratle kalkınması, halline 
mecbur olduğumuz dâvaların başında bulundu
ğuna işaret edeceğiz. Ziraatimizin ve hayvan
cılığımızın kaderi tabiat şartlarının tesirinden 
kurtulmuş değildir. Geçimleri umumiyetle hay
vancılığa bağlı bulunan bölgenin kalkınmasını 
temin etmediğimiz müddetçe kuraklık ve diğer 
tabiat şartları, zaman zaman endişesini şimdi 
çekmekte olduğu kıtlık ve sıkıntıyı tekrarlıya-
cak ve bölge halkı fak.ru zaruretin, ıstırap ve 
muhaceretin pençesi nden kurtulmıyacaktır. 

Biraz önce izah edilen tedbirler geçici ve 
sathi çarelerdir. 

Devri kuraklığın husule getirdiği kıtlık ve 
darlığın tesirlerini izale edecek kısmı bir tedavi 

' mahiyetindedir. Meselenin temel prensip olarak 
ele alınması lâzımdır. 
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Geçen yaz başında insafsız bir kuraklık mü-

şahade edilince Haziran ayı ortalarında Hükü
metten gerekli ve lüzumlu tedbirlerin alınma
sını istedik. İlgili Bakanlar bölgede dolaştılar. 
Tedbirlerin alınacağı va'dedildi. Daha Temmuz 
ayında ilgililerden âcil olarak nelerin yapılması 
gerektiği tesbit edilerek istendi. Bölgeden yur
dun başka yerlerine besi için gönderilecek hay
van nakliyatında ve başka vilâyetlerden getirti
lecek yiyecek ve hayvan yemi nakliyatında Dev
let Demiryollarınca tenzilât yapılması " buğday 
ve arpa olarak insan yiyeceğinin bol miktarda 
ve vaktinde bölgede stoku ve muhtaç halka, kre
di ile verilmesi, güzlük -tohumluk arpa ve buğ
dayın vaktinde ve ihtiyacı karşılıyacak miktar
da verilmesi, Ziraat Bankası borçları takip ve 
hacizlerinin durdurulması, tecilleri, yiyecek VÜ 
yem tedariki, hayvan besininin temini için besi 
ve damızlık kredisi verilmesini Yem Sanayii yem
lerinde bir nisbet dâhilinde fiyat ucuzlaması ya
pılmasını ve bir müddet için taksitle verilmesi, 
yakın mmtakada ihracat imkânı sağlanması
nı, bu arada bu kanun ile ilgili olarak, Çıldır'm 
46 Köy Muhtarının müştereken hazırladıkları ve 
henüz alınış bulunduğum zabıtnamelerden bir 
kısmını müsaadenizle okuyorum, 

(Binbir sıkıntı içinde bulunan bizlere Çıldır, 
Ziraat Bankası tarafından reva görülmiyeeek 
derecede baskı ve şiddet yapılmaktadır. Bütün 
elimizde ne varsa en zaruri ihtiyaç maddelerimi
ze dahi haciz vaz'edilmiştir. Her birimizin 
beş yüz lira borcu varsa buna yüz lira da icra 
masrafı ilâve edilmektedir. Bir icra memuru bir 
köye harcırah tahakkuk ettirmek için on, on beş 
defa uğramakta ve birçok köylerimizin ot ve sa
manına dahi haciz konulmuştur. Ve bizlere yol 
olarak da, tüccara bir hafta için yüzde on faiz ve
rerek allın yatırın .demektedirler. Bankalar bu 
şekilde devam ettiği takdirde kazamızdaki çift
çinin yüzde ellisi ilkbahara çiftçilik kabiliyetini 
kaybederek ve tamamen Devlete muhtaç bir du
rumda çıkacaktır ki, Devlet bundan kâr edeceği 
yerde zarar görecektir.) 

(Hükümetçe alman karar ve tedbir gereğin
ce Doğu 'daki kuraklıktan muztarip olan köylü va
tandaşların gıvda maddesi olan buğdayın ve elle
rindeki hayvanlarının yemsizlikten telef olma
ması için yardım yapıldığını radyolarda duymuş 
bulunuyoruz. Step köylerimizdeki vatandaşların 
ellerindeki hayvanlarını telef olmaması ve yem 
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tedariki bakımından bankaya müracaatla kredi 
talebettiğimizde bu taleplerimiz nazara alınma
makta ve reddedilmektedir.) Ve halkın elinde 
bulunan zayıf hayvanın Devlet Üretme Çiftlik-
lerince mubayaa edilmesini bu suretle, bilhassa 
Kars'ta mevcut hayvan, kesafetinde iyi kalite 
hayvanın kalmasını, zayıf hayvanın elden çıkması
nın ve hayvan fiyatlarında düşmenin önlenmesi
ni ısrarla ve mütaaddit defalar istedik. Yazdık, 
görüştük. Tâ, Kars'tan Pazar günleri vekilleri 
evlerinde istirahatlerini düşünme nezaketini bir 
yana bırakarak telefonlarla arayarak kuraklığın 
meydana getirdiği durumu takibettiği seyrin ve-
hamete gidişini hiçbir ciddî tedbirin alınmadığı
nı bildirdik. Açıkça ve kesin olarak nelerin ya
pılmam gerektiğini ve durumun ciddiyetini be
lirttik. ilgililer hayret edilecek bir iyimserlik 
içinde edeceğiz, yapacağız gibi malûm beylik 
üslûbun çerçevesinde oyalama ile vakit geçiriyor-
lardı. Ekimin ilk haftasına kadar Kars'a bir 
gram yiyecek buğday gönderilmedi, normal yıl
larda bölgenin ihtiyacı olan 10 bin ton tohum
luk arpa ve buğday yerine 4 bin küsur tonun 
ancak tahsis emri Ekim ayı içinde verilebilmiş
tir. Normal yılların yarısı kadar ve çok geç kal
mış bir tahsis karşısında yükselen şikâyet sesle
rimize, fazla tohumluk verirsek, halk ekmez yer 
şeklinde felsefi bir öğütle cevap veriliyordu. Aç
lık ve yoklukla sıkıntı ve darlıkla karşı karşıya 
bir halka Ziraat Vekilinin felsefi nasihatleri, bu
günkü durumu meydana getiren faktölerclendir. 
Yok pahasına hayvanını elinden çıkarmaya di
dinen, ve kışlık yiyeceğini tedarik için umutsuz
luğun sonsuzluğunda kıvranan lûndünün Banka 
borçları için durmadan yüklü masrafları çoğal
tıp duran icra ve hacizlerin mütaaddit müraca-
atlerimize rağmen kısmen önü alınabildi. Bu alı
nış ancak Ekimin son yarısında mümkün oldu. 
Kısmen devam etti, daha iki hafta önce Çıldır'-
daki Ziraat Bankası Müdürü köylünün hayatı
nın karşılığı sayılır duruma gelen bir avuç sama
na ve ota cebri icra yoliyle haciz koymakta, sa
kınca duymadığını ıstırap duyarak ifade edece
ğe . 

Devlet Üretme Çiftlikleri hesabına mubayaa 
yapıp, besiden sonra Et ve Balık Kurumuna 
satış yapma yoliyle ferahlatıcı tedbir talebimizin 
hazîn oluşunu ibretle arz edeceğiz. Ziraat Ve
kâleti zayıf hayvan mubayaası için Maliye Ve
kâleti ve Et - Balığın tahsis ettiği 15 milyon 
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liradan lancak 4 milyonunu kullanmak ihtiya
cını duymuştur. Maksat piyasa fiyatlarınla 
düşmesine mâni olmak, piyasada satıcı buimıyan 
zayıf hayvanı satmalmak, üretme çiftliklerinde 
beslemek ve Et - Balığa satmak, bu suretle 
halka biı" kolaylık göstermek ve faydalı olmaklar. 
Vekâlet mahalline birçok heyet gönderdi heyet
ler serbest piyasada esasen çok düşük olan et 
fiyatlarında % 45 tenzilâtla alışa başladılar. 
Yanlış anlaşılmasın serbest piyasa fiyatlarından 
tam Jo 45 hesabedilen bir noksanlıkla. Heyetle
rin bütün masrafları, harcırahları ödenekleri 
hayvanların nakliye ücretleri ve besleme mas
rafları ve işin çok hazîn tarafı ve muhtemel 
zayiat nazara alınıp şahane hesap neticesinde 
piyasa fiyatlarından % 45 noksanı ile alış baş
ladı. 

Karşısındakinin müzayaka halinden istifade 
ile elindekini yok pahasına almak istiyen kla
sik, cimri tüccar zihniyeti misali bir davranış 
ile hayvan fiyatları daha çok düştü. Bir günde 
sadece Kars Canlı Hayvan borsa ve meydanında 
üçbin canlı hayvan satışı yapılırken, 15 mil
yon liralık bir tahsis imkânına sahip çeşitli he
yetlerin aldığı hayvan miktarı Kars ' ta 300 kü
surdur. Bu tutum ve davranış halkı ümitsiz
liğe, endişeye ve hayal kırıklığına sürükledi. 

Hayvan ve yemlerinin nakliyatında ,Devlet 
Demiryollarında tenzilât talebi iktisadi işletme
cilikle telif edilemez tezi içinde boğuldu. Buğ
day gönderilemez, tohumluk verilmez, fiyatların 
düşmesine sanki yardım edilir, ihracat için 
Kars halkına alay edilircesine Lübnan, Suriye 
hudutları salık verilir. Saman ve ota, yüklü icra 
masrafları ile, hacizler konur ve halk bütün 
ikazlara, taleplere, kanuni, teşriî bütün yollar
dan gelen uyarmalara rağmen, kaderi ile baş* 
başa bırakılır ve terk edilirse psikolojik bir 
darbe sayılan bu mânevi terk ediliş ve maddi 
yokluk elele vererek bir bölge halkını ne duru
ma getirir. Kıtlık yokluk ve ümitsizlik yirminci 
asrın ortasında bu faktörlerin pençesinde kıv
ranan insanlar. 

Kars'ın belki dünyanın en verimli ve en iyi 
kalitede çayır ve meralarında, Haziran, Temmuz 
aylarında, hayvanların doyamadığını tasavvur 
edin. Normal zamanlarda insan boyu yeşeren 
ve yükselen çayırlar, meralar kupkuru yanmış 
toprak halindeydi. Temmuz ayında karnı doymı-
yan hayvanı halk, iki ay yarı ae yarı tok baka-
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cak ve beş kış ayında da tamamen içeride besi 
yapacak. Hangi ot, hangd samanla? Ya kendi 
yiyeceği? O da yok. Bütün geçimi hayvancılığa 
bağlı ve tek ürünü, tek imkânı olan hayvanı 
satacak, beslenememiş zayıf hayvan geçen yıl 
200 lira ediyorsa, 100 lira etmiyor. Bugün ya
rın 80 - 70 - 50 liraya düşüyor. Halk -dünyanın 
en kanaatkar insanı, istediği sadece bir geçim 
temini. Köyde koskoca bir yılda eve kaç kilo 
et, pirinç, sabun girer, kaç metre bez ve basma 
alınabilir? Hayır bunların hesabını yapmaya ne 
hacet, sadece ekmek. İki öğün yeleri kınlar 
ekmek. Bunu bulabilmemin sadece hayvanının 
karnını doyuracak ot yahut samanını bulabil
menin dâvası ve meselesidir. Huzurunuzdaki me
sele : Kuru ekmeğin, kuru otun meselesidir. 

.ihtiyacı karşılıyacak derecede ve vaktinde 
temini, tartışmamızın konusu bu iki mesele etra-
fırıdadır. Asıl ruhlu bir halkın kıtlık ve darlık 
içinde refhahmdan, sıhhatinden daha geniş im
kânlara sahibolmak, iddia ve taleplerinden bah
setmiyoruz. 

Eğer tedbirler vaktinde ve isabetle alınsaydı 
bu ıstırap verici durum, bu endişeli günler ol-
mıyacaktı. 

Başbakan Sayın İnönü, Barbakan yardımcısı 
Sayın Akif Eyidoğan'ın göreve başlamalarını 
mütaakıp ehemmiyetle meseleyi ele aldılar. 

Biraz önce Hükümetin verdiği izahat veçhile, 
tedbirler alınmaya başlandı. Nakliye ücretlerine 
yapılan % 90 tenzilât ot ve saman fiyatlarında 
bariz düşme kaydetti, halk da Eskişehir'den sa
man alıp götürmeye başladı. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin 40 milyon karşılığında halka kredi ile 
buğday vereceği haberi bölgede ümit verici müs
pet tedbirler olarak kayda ve teşekküre değerdir. 
Ancak, tedbir ve teşebbüslerin tatbikat ve geniş 
halk kütlesine intikalinde de aynı sürat ve isa 
ıbeti bekliyor ve ümidediyoruz. Daha önce 28 . 12 . 
1961 tarihli Hükümet karar ve tebliğinde çeşitli 
Ziraat Bankası kredilerinden bahsine rağmen 
Ziraat Bankasının birkaç yüz bin liranın normal 
bir plasman artışı ile yetindiğini, meselenin 
ehemmiyeti ııisfbetinde ele alınmadığını, ifade et
mek isteriz. Besicilik kredisi olarak verileceği bil
dirilen kaynağın, halka intikali, yetiştirici ve 
müstahsilin fayda temini için şartların, buna gö
re tanzimi lâzımdır. Müşkülpesent, çok faiz alan 
tüccar zihniyetinin yerine geniş kütlenin istifa
desini sağlıyacak usullerin tatbiki elzemdir. Be-
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sici ve yetiştirici müstahsil köylüden mutlaka 
gayrimenkul teminatı istemek tapulamanın tatbi
kinin yüzünü görmiyen halkı peşinen mahrum 
Ibırakmaktır. Müteselsil şahsi kefaletle, yetiştirici 
ve besici müstahsil halkı teçhiz etmek zaruridir. 
Kuraklığa en çok mâruz bulunan Digor ve Susuz 
ıgibi kaza halkının günlük ihtiyacını temin için 
Kars vilâyet merkezine, Posof, Hanak, Çıldır, 
Göle halkını Ardahan'a göndermek zorunda bı
rakmak haksızlık hudutlarını aşan bir harekettir. 
Bu kaza merkezlerinde ve Karakürt bucağında 
ve diğer uzak bucaklarda Toprak Mahsulleri 
Ofisi satış merkezleri en kısa zamanda açılmalı, 
İlkbahar ekimi için tohumluk buğday ve arpanın 
vaktinden önce ihtiyaç miktarında mahallinde 
ıbulundurulınası, birçoğu açık bulundurulan ve 
fakat bir kısmı açık tutulmayacak olan yolların 
açık bulundurulması. Zayıf hayvan mubayaası
nın piyasa fiyatları üzerinde ve geniş surette 
yapılması. Üretme çiftlikleri elinde bulunan bal-
yalı samanın muhtaç köylüye intikali. İlkbahar
da. ekimi yapamıyacak duruma gelen halkın ekim 
yapabilmesi için Devlete ait vasıtalardan istifa
desinin temini. Yem Sanayii yemlerinin uzun va
deli olarak verilmesi. İşsiz kalan ve bölgeyi terk 
edip büyük şehirlere göç edenlere iş tedariki. 
Arazi Vergisinden dolayı hacizler şiddetle devam 
etmektedir. 

Bugün 9 .1 .1962 günü : Kars'ta kredi ile ve
rilen bir gram buğday yoktur. Verilmemiştir. Ne 
zaman verilecektir? Kırk milyonluk kredili yar
dımla hububat ne zaman verilecek ıstırap ve kıt
lığın hangi safhasında? önemle bu noktaları tek
rar tekrar istiyoruz. 

İlkbahar ve daha ileri mevsimlerde halkı müs
tahsil hale getirmek için gerekli tedbirlerin alın
masını zaruri görmekteyiz. Bu saydığımız mev
cut kıtlık ve darlık durumunun az sıkıntı ve ıstı
rapla geçmesini temin için ilk düşünülen geçici 
tedbirlerdir. Bu tedbirleri takibeden ikinci bir 
safha daha olacaktır. 

Kuraklığın çeşitli tesirlerine mâruz bölgenin 
İlkbahar ve yaz aylarında farklı durumları ola
caktır. Bunlar için de zamanında isabetli ve sü
ratli karar alıp tedbirleri yerine getirmek icah-
eder. 

Şüphe yok ki bunlar geçici tedbirlerdir. 
Tabiat şartlarının kaderine tesiri mümkün olan 
bölgenin kalkınması temin edilmedikçe, olay 
daima mukadder, tedbirler elzem olacaktır, 
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Millî gelir heba, emekler heder olacak.. Halk 
fakrü zaruretten kurtulmıyaeaktır. Plânlama 
Dairesinin Doğu kalkınması programı, süt sa
nayii ve besicilik için ilgili vekâletin hazırladığı 
projelerin gerçekleşmesi, hayvan ve ha}rvan 
ürünlerinin istikrarı ve değerlendirilmesi mâ
kul ve muvazeneli bir et fiyat politikası kül 
halinde ve kısa zamanda ele alınıp tatbik edil
medikçe tedbirlerin geçiciliği önlenemez. Ve 
fakrü zaruretle ıztırap yok edilemez. Fakirliği 
yenme iddiası tatbikatında gerçek başlanış an
cak Doğu - Anadolu'nun kalkınması olabilir. 

Demokratik hak ve hürriyetlerin, demokra
tik nizamın en önde ve örnek davacısı ve koru
yucusu olmasını bilmiş ve bilen Kars'ın vakur 
halkı, bu kıtlığın ve sıkıntının ıstıraplı günle
rini de Hükümetin anlayış ve alâkası ile yene
cektir. Fakat bütün ümidi ortada ve en haklı 
olmanın sabırsızlığı ile huzurunuzdadır. 

Hürriyet içinde hızlı kalkınma hürriyet ni
zamının temel prensiplerinden başlıcası, nimet 
ve külfetlerde eşitlik, demokrasinin esası yurt 
sathında ekonomik hayatın seviye farkını önle
mektedir. 

Doğu'dan ıstıraplı sesler yükseliyorsa, endişe 
verici haberler duyuyorsak, gemici süratli ted
birler kadar kalkınmayı da süratle ele almalıyız. 
Ele almalıyız ki bu ıstırap ve endişeler temelli 
din^n. 

C. Senatosu huzurunda, Doğu'da büküm sü
ren kıtlık ve yoksulluk Hükümetin ilk izahatı, 
ve C. Senatosunun da ilk umumi p/örüsme m<v-
zuu oluyor. Cumhuriyetin en itibarlı büvük 
teşriî organının bu ilcisinin sünhe yok ki deleri 
ve delerinin yankıları önemli olacaktır. Ted
birlerin halk kütlesine süratle ve isabetli ola
rak intikali en önde tatbiki gereken meseledir. 
Formalite ve kırtasiyeciliğin alışılmış rehaveti
nin yenilenerek her kademedeki ilgililerin Hü
kümetin anlayış ve kararma uygun olacak, ku
raklık ve sıkıntının şümul ve tesirini izale, ted
birlerin sürat ve müessiriyetini temin için ça
lışacağını ümit ve temenni ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Savın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan ve Muhterem Senato üyeleri; 
bu önerge Anayasanın kasdettiği mânada, Muh
terem Cumhuriyet Senatosunun hâdiseleri ob
jektif ve mahallen tesbit ederek idari ve her 
husustaki yardım ve sair hususların ve gazete-
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lere intikal etmiş olan bir takım iddialı yazı
ların tahkiki mânasını taşıdığını ve bâzı arka
daşlarımın biraz evvel, yegân yegân arz ettik
leri gibi bir an evvel mahalline bir heyetin 
gönderilmesi ve Meclis araştırmasının bu yolda 
yapılması hususunu derpiş etmektedir. 

Hükümet adına izahat veren muhterem ar
kadaşımız, Hükümet olarak gereken bütün yar
dımların yapılmakta olduğunu beyan ettiler. 
Kendilerine teşekkür ederi/. Zaten biz, Hükü
metin icraatını ve fonksiyonunu müstakillen tah
kik için bu önergeyi vermediğimizi izah etmiş
tik. Henüz bütçesi müzakere edilirken Bakan
lıkların idari işledi ve bütçe müzakeratı ile meş
gul bulunan Hükümetin bütün üyelerinin orada 
faaliyette bulunamıyacakları tabiîdir. Orada 
bir aksaklık varsa, Anayasanın ihtiva ettiği 
manada, biz oradaki tabiî âfetin tahribatını 
ve yardımların mahalline intikal şeklini ve bun
dan başka arkadaşlarımın bahsetmiş oldukları 
birtakiiiıı usûl ve formalitelerde değişiklik yapı
lıp yapılmıyaeağım mahallinde tetkik ederek 
ona göre davranacağız. Senatoda bunu, veri
lecek raporun ışığı altında tespitte fayda mülâ
haza eder. icra İflâs Kanununun bir maddesin
de, «'tabiî afetler karşısında borçlunun borç 
mükellefiyetinin talik edilebileceğine» dair 
bir hüküm var. Yine bu talik etme ile ilgili olarak 
Bakanlar Kutulu Kararı da mevcuttur. Eğer 
hakikaten orada bu afet bahsedildiği gibi bü
yük bir tahribat yapmışsa, oradaki vatanclaş-
Larmıiız ekmekliğini ve yemini temin edemiye-
eek bir duruma düşmüşse, bunun kabahati ne 
Hükümette ve ne de gönderilmiş bulunan yar
dımın durumundadır. Belki de bu, bâzı ar
kadaşlarımızın bahsettikleri gibi, zamanın ge
tirdiği bir kuraklığın tabiî bir neticesidir. Bi
naenaleyh, heyet bu hususu tahkik edip de bir 
karara varırsa, siz de takdir buyurursunuz ki, 
bu, meseleye büyük bir ışık tutmuş olacaktır. 
İntikâl mevzuları vardır. Kuraklığın mahal
len tahkiki vardır. Sebepleri vardır. 

Muhterem Hükümet üyesi verdiği izahatta 
Ziraat Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
vasıtasiyle yardımda bulunulduğunu söyledi. 
Bu bir hakikattir; biz de işittik. Doğrudur. 
Mevzuatta bir aksaklık var mı, bunu giden 
araştırma Heyeti tahkik eder. Çünkü Ziraat 
Bankasının para vermede kendisine mahsus bir 
takım usul ve kaideleri vardır. Îpoteksiz veya 
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(müteselsil kefalet olmadan bir banka yardım 
vermez. Halbuki, takdir edersiniz ki, mem
lekette tapulama mevzuu tamamen ikmal edil
memiştir. Bir çok yerlerde dedelerinin üzerin
de tapusu bulunan arazi vardır. Bir çokları 
eski hudutlariyle belki 100, belki 500, belki 
1000 dönümlük araziye salıibolduğu halde elin
deki tapu ancak 10 dönümü ifade eder. Bütün 
bunlar ne mahalli halkın, ne bugünkü Hükü
metin, ne de dünkü Hükümetin sırtına yükle
nemez. Ama bunlar mahallen tetiklik edilir, 
mahallinde görülerek bir araştırma raporunda 
teebit ve teşhis edilirse bunların veya zamanla 
devam eden bu âmillerin icabında millî mües-
ıseselerin yardımdan na daima engel olduğu ne
ticesine varılır. 

Biz önergemizi Hükümete karşı direkt hiç
bir kaisıt gütmeden ve her hangi bir müessese 
veya şahısla ilgilenmeden doğrudan doğruya 
Anayasanın Cumlhuriyet Senatosuna ve Millet 
Meclisine bahşettiği yetkiyi kullanarak vermiş 
bulunuyoruz. Bir araştırma heyetinin kurula
rak mahalline gitmesi ve hâdiseleri tetkik edip 
bir aksaklık veya kusur veya yapılacak her han
gi bir husus varsa bunun yapılmasını ve araş
tırılmasını talep ve istirham etmiş, arz etmiştik. 
Bu itibarla, arkadaşlarımın verdiği izahat, Hü
kümet adına konuşan Muhterem Feyzioğlu'mm 
verdiği izahat kendilerinin de beyanlarına göre 
gecikmektedir. Hâdiselerin mahallinde tahkiki 
ve hattâ Hükümet yardımlarının mahalline va
sıl olup olmadığı, bütün bu hususlar bir teşriî 
organın ve burada Cumhuriyet Senatosunun va
zifeleri cümlesin dedir. Hükümete ışık tutucu ve 
vatandaşı tatmin edici bir- vazifenin yapılmasın
da, karara varılmasını, bütün kalbimle talep ve 
istirham etmede ısrarlı davranacağım. 

Hürmetlerimle, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çetini aş. 
NEŞET ÇETİNTAS (Yozgat) — Muhterem 

Senato üyeleri; hepinizi en derin hürmetlerimle 
selâmlarım. 

Memleketimizde misli görülmemiş bir kurak
lık âfetinin yarattığı kıtlığın Doğu bölgemize 
1962 yılında tehdit ettiği ve neticelerini şu şid
detli kış günlerinde gördüğümüz için şüphesiz 
hepimiz üzüntülüyüz. Sel ve yangın gibi tabiî 
âfetler, fertlerin ve cemiyetlerin dışında da 
tesirlerini icra ederler, Bu, büyük ve tabiî âfet 

olan kuraklıktan dolayı, görülmekte olan zarar
ları Hükümetimizin üzerine yüklenmek veya 
bundan dolayı Hükümeti suçlu göstermek niye
tinde değiliz. Yalnız Hükümet, duyduğumuza 
göre Kasını ayında Ticaret Odaları Birliği ta
rafından toplanan ;>() milyon, liraya yakın para
yı, stok için sarf etmiş olsaydı bugünkü kıtlık 
daha daha az olabilirdi. Sonra bu kuraklık Doğu 
bölgemiz yanında yer yer Orta - Anadolu böl
gesini de tehdit etmiştir. Doğu bölgesindeki ku
raklığı yüz olarak kabul edersek Orta - Anado-
ludaki kuraklık yüzde yetmiştir. Bu bir haki
kattir. Sayın Hükümete şunu da hatırlatmak 
isterim ki, iki aya kadar hayvan yemi ve to
humluk buğday Orta - Anadoluya gitmediği 
takdirde kıtlıkla karşılaşmamız maalesef mu
kadderdir. Sayın Fa liri Özdilek, gecen Ağustos 
ayında, Boğazlıyaırı teşrif ettiklerinde orada da 
aynı kuraklığı ve bu kuraklıktan, mütevellit 
mahsûl kıtlığını uıüşahade etmişlerdir. Halk bi
ze de tohumluk gönderin demişlerdi Hükümet o 
günkü imkânlara göre tohumluk tevzi etti. Fa
kat bir çiftçi ailesine düşen tohumluk 100 kilo 
kadardır'. Bununla halkın ihtiyacının karşılan
masına imkân yoktur. Bunun sebebi Hükümetin 
ihmali değildir. Memlekette iki milyon tona ya
kın bir mahsul noksanlığı vardır. Amerika'dan 
gelen tohumluklar kâfi gelmemiştir. Benim bil
hassa arz etmek istediğim husus, bu yardımların 
kâfi gelmediğidir. Halk yiyeceği buğdayı da 
(demek mecburiyetinde kalmıştır. Yozgat ve civa
rında aynı sıkıntı mevcuttur. Sayın Hüküme
tin dikkatini buralara da çekmeyi vicdani bir 
vazife bilirim. Nitekim, Kayseri'de son günlerde 
süt fiyatlarında bir artma görüldü. Süt 125 ku
ruştan 150 - 175 kuruşa çıktı. Bu da yine orada 
sütçülük yapanların yem bulamama endişesin
den ileri gelmiştir. 

Saman fiyatlarına gelince : Oralarda halbur 
tâbir ederler, daha doğrusu kilo olarak ifade 
edeyim, samanın kilosu aşağı - yukarı 25 - 30 
kuruşu geçmektedir. Köylü de hayvanına sama
nı ı>ara ile alarak temin edebilecek durumda de
ğildir. Bugün bir buğday kıtlığı yoktur denebi
lir. Fakat köylünün alım kabiliyeti yoktur. Zi
raat bankaları, yiyecek ve tohumluk buğdayı 
kredi ile tevzi etmelidir. Çünkü hakikaten bu
gün köylümüzün satınalıııabilecek, peşin olarak 
parasını verip alabilecek durumu yoktur. Bu
gün buna malî takati kifayet etmez. Onun için 
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düştüğü sıkıntı dolayısiyle bu tohumu da 'el
den çıkaracak veya acıdığı komşusuna vere
cek. O zaman baharda tohum temin etmek im-
kânnımız da kalmıyacak. Şu halde bunu te
min etmek için şimdiden bir tedbir düşünmek 
mecburiyetindeyiz;. Nasııl olsa çiftçiye kredi 
verilecek ve «sen mahallinden tohumluğunu 
temdin ©t» denecek. Fakat o zamana kadar iş 
işten geçmiş olacaktır. Mahallin ihtiyacı olan 
tohumluğu bugün verirsek: onlar baharda bu
nu ekebilecekler. Akla gelen tedbirlerden en 
iyisi budur. İkinci bir nokta daha var : Çift
çinin hayvanı zayıf düşmüş ve verimsizlikten 
-elinden çıkarmıştır. Veya belki de bahara ka
dar ölecektir. O halde bu durumda olan mın
tıkalarda bir tesbit yaptırmak ve baharda ekim
lerine yardım etmek cihetini düşünmek her 
halde çok yerinde bir hareket olacaktır. 

C. Senatosu B : 
Orta ve Doğu - Anadolu çiftçisine buğdayı 4 ay 
için kredi ile vermek mecburiyetindeyiz. Bu hu
susu bendeniz Hükümetten ayrıca istirham edi
yorum. Bu yetişıniyormuş gibi, bir de Ziraat ban
kaları köylüyü tazyik etmektedirler, öyle ki, 
Ziraat Bankası ajans müdürlüklerinde, ajans 
müdürleri kendi insiyatifleriylc hareket etmek
tedirler. 150 - 200 lira para için köylü buralara, 
Ankara'ya Genel Merkeze kadar gelmek mecbu
riyetinde bırakılıyorlar. îcra takibatına uğra
mış böyle 150 - 200 liralık borcu olan bir köylü 
daha dün buraya geldi; Genel Müdürlüğe gittik. 
Bunun için Hükümet bu vatandaşlara yardım 
elini uzatsın, onları bu müşkül durumdan kurtar
sın. Bunu Hükümetten istirham eder; hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

senatörler, hepinizi hürmetle selâmlarımı. Efen
dim, Doğu bölgesindeki kuraklık dolayısiyle 
Hükümetin verdiği izahatı dinledim. Şahsan 
beni tatmin etti. Biz bir işe başladığımız za
man gayet iyi başlar, esaslı tutarız. Tatbi
kat sahasına iş intikal edince maalesef düşün
düğümüz gibi olmaz. İnşallah Hükümetin al
dığı bu tedbirler iyi işliyordur. Gidecek ar
kadaşlar bunu mahallinde tetkik edeceklerdir. 
Şimdi bu mevzu üzerinde daha çok durmuyo
rum. Fakat önümüzde de bir mevzu var. 
Faydalı olur mülâhazası ile bunun üzerinde bir 
iki kelime söylemek istiyorum. 

Türkiye'deki hububat rekoltesi bu sene iyi 
değildir. Dolayısiyle Tarım Bakanllığı istihsal 
mıntıkalarından yeteri kadar tohumluk elde 
edemedi. Elde edemeyince Doğunun ihtiya
cı da normal olarak karşılanamadı. Zannedi
yorum ki, karşılanan miktar üçte biri geç
mez. Hal böyle olunca ilkbaharda tohumluğu 
verememek zarureti karşımıza çıkar, Ama yine 
zannediyorum ki, ilkbahar tohumunu da vere
cek durumda değildir, Tanm Bakanlığı. 

Şu halde yapılacak bir şey varsa o da şu
dur : Tarım Bakanlığı veya Ziraat Bankası va-
sıtasiyle köylüye tohumluk kredi verilecek ve 
mahallinden teınlin edilen tohumluk orada kul
lanılacak. Çünkü bir mmtakada yetişen to
hum her yerde kulDanamaz. Bu güzel... Fa
kat mmtakada esasen hububat çok noksan. Ba
har için tohumluğunu ayıran çiftçi, sonradan 

Yine bu kuraklık nııntakasının devam et
tiği yerlerde, pancar ekimi de mevcuttur. 
Aldığımız yazıliardan anlıyoruz ki, Ziraat Ban
kası pancar paralarına haciz koymuş. Bir ta
rafta Hükümet borcu teşkil ediyor, diğer ta
raftan köylünün pancar parasına haciz konu
yor. İşleme tarzımız iyi olmadığı için ve fazla 
formaliteye yer verdiğimiz için netice alamı
yoruz. Bir an evvel tecil üzerinde durulma
sını istirham edeceğim. Demin sözlerime baş
larken arz ettiğim gibi biz bir işe iyi başlarız 
fakat sonunu getirenleyiz. Meselâ E t ve Balık 
Kurumu eğer kurumun gayesine uygun olarak 
vazife yapmış olsaydı bugün Doğu'daki hayvan 
açDığı olmıyacak veya bugünkü kadar şiddet
li hissedilmiyeeekti. Et ve Balık Kurumunun 
kesim salonları vardır. Dâhilde ve sahilde 
soğuk depoları vardır. Hükümet bu kuruma 
15 milyon lira para tahsis etmiş, parayı sarf 
etmemiş, ancak üçte birini sarf etmiştir. Şu 
halde bu müessese üçte bir randımanla çalı
şıyor. Halbuki sonbaharda parasını esirgeme
den hayvanı alıp kesseydik bu kadar sıkıntıya 
düşmezdik. Çünkü bu hayvanların yemlerin
den tasarruf edecektir. Bu da memleketin bü
yük bir kazancı olacaktı. 

Daha ifleriki seneler için de aklıma bir şey 
gelâyor : Birbirini takibeden bir iki sene için 
Şarkta ve bâzı yerlerde yem kıtlığı oluyor. 
Evvelden tedbir 'almadığımız için de Hükü
met müşkül duruma düşüyor, lleriki seneler 
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için muayyen yerlerde yem ve yiyecek depo- I 
larının kurulması düşünülür ve gerçekleştiri
lirse çok yerinde olur Kanaatindeyim. Bu mev
zuda da Hükümete muvaffakiyetler temenni 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem arkadaşlarım; Doğu - Anadolu'da vuku-
bulan kıtlık dolayrsiyle, 4 arkadaşımızın takri
ri üzerine, Hükümet tarafından vâki geniş iza
hattan dolayı, Sayın Turhan Feyzioğlu'na te
şekkür ederim. Bu soruyu sormak suretiyle, 
Doğu - Anadolu'daki kıtlık doîayısiyle geniş 
izahat teminini sağlıyan takrir sahibi 'arkadaş
larıma da ayrıca teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel konuşan 
Pasinli, Sarıgöllü ve Çetintaş arkadaşlarım bâ
zı hususlara temas ettiler. Doğu'daki kıtlığın bir 
tabiat âfeti olduğunu ve buna karşı gelinemiye-
ceğini beyan ettiler. Ben bu fikirde değilim. 
Evet Doğu'daki kıtlık bir âfettir, bunu biz de 
biliyoruz. Dikkat buyıırulursa seneler senesi 
Doğu Bölgesinde bu âfete benzer birçok âfet
ler vukua gelmiştir. Kuraklığın arkasından kıt
lık oluyor. Turgut Göle arkadaşımız gayet gü
zel ifade buyurdular, arkadaşların hissiyatına 
tercüman olduklarından dolayı kendilerine bil
hassa teşekkür ederim. Ben Doğu'yu, Güney -
Doğu'yu karış karış gezmiş bulunan bir arkada
şınız olmam doîayısiyle, Doğu'mm ıstıraplarını 
yakinen bilirim. Benim şahsi kanaatime göre 
Hükümet bu âfete karşı evvelden tedbir alabi
lirdi. Eğer Doğu'daki insanların enerjisi kıy-
menlendirilmiş olsa, uzun kış mevsimleri kıy
metlendirilmiş olsa emin olunuz ki, mevcut olan 
bu kıtlık yüzde 50 kendiliğinden düşer. Günkü, 
Doğu'da yaşıyan vatandaşların enerjilerinin 
yüzde 90 ı kış mevsiminde bertaraf olmakta ve 
bu enerjilerinden faydalanılmamaktadır. Onun 
için seneler senesi devam edip gelen Doğu'nun 
kalkınması Hükümet programına alınır, fakat 
Hükümet programına alınırken orada yuvarlak 
ve parlak cümlelerle kalır, ileri gitmez. Bende
nizi bölgecilik zihniyeti ile hareket ediyor zan
netmeyiniz. Seneler senesi, ta Osmanlı Devle
tinin kurulduğu günden beri bu durum devam 
etmektedir. 

BAŞKAN — Efendim; yalnız bugünkü du
rum hakkında konuşunuz, lütfen. 
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METİMKT ALİ DEMİR (Devamla) — Baş-

üstüne Sayın Başkanım. Muhterem arkadaşla
rım, Doğu - Anadolu her şeyden mahrum edil
miştir. 

Biraz evvel Hükümet adına konuşan Bakan 
arkadaşımız dediler ki, bu yardımların acele ya
pılabilmesi için Karayollarına emir verdik. Muh
terem arkadaşlarım ; ben öyle kaza ve vilâyetler 
bilirim ki, Karayolları bütün vasıtalarını yolla
ra dökse yine de yolları açamaz. Ancak bir ka
zadan diğer bir kazaya eşyalar insan sırtında 
taşınmak suretiyle nakil mümkün olabilecektir. 
Biraz evvel arkadaşlarımın da temas ettikleri 
gibi, yapılacak yardımlar vatandaşın eline ula
şıncaya kadar maliyetler bir misli artmaktadır. 

Meselâ, misal olarak sizlere bir kaza söyli-
yeyirn.; Hozat ve Ovacık kazalarının arasındaki 
mesafe 45 kilometredir. Bu 45 kilometrelik me
safeye bir eşya gönderdiğiniz zaman hamaliye 
karşılığı kilo ba.şina 45 kuruş ödemek zorunda 
kalırsınız. 

Halbuki, zamanında bu yerlere mahsuller 
stok edilmiş olsa, binlerce, on binlerce vatanda
şın kışta kıyamette yollara dökülmesi önlenmiş 
olur. 

Efendim, yalnız Sayın Devlet Bakanından 
bir şey öğrenmek istiyorum. Arkadaşımız konuş
malarında 22 kazadan, aynı hat üzerinde bulu
nan üç vilâyetten bahsettiler. Ben, Doğu - Ana
dolu'da olduğu gibi, Güney - Doğu Anadolu ve 
hattâ İç - Anadolu'da da kuraklığın mevcut ol
duğu kanaatindeyim. Ben öyle tahmin ediyo
rum ki, kuraklık sadece üç vilâyet ve 22 kazaya 
inhisar1 etmiyor. Bu vilâyetler ve kazalar hari
cinde acaba Karadeniz bölgesinde de kuraklık 
var mı? Bahsedilen vilâyet ve'kazalar haricin
deki idare âmirlerinden, yardım edilmesi husu
sunda Hükümetten bir yardım talep edilmiş mi
dir! Bunu da Savın Devlet Bakanından öğren
mek istiyorum. Ben öyle tahmin ediyorum ki, 
bu üç vilâyet ve 22 kaza halkı belki seslerini 
duyuramamışlardır, 

Efendim; son olarak şu noktaya temas et-
m ek isterim, bu ve buna benzer felâketler kar
cısında Hükümet olarak vatandaşa faydalı ol
mak isteniyorsa, zamanından r*o>k evvel buralar
da tedbir almak lâzımdır. Meselenin acı, hem 
de çok acı tarafını burada beyan etmek iste
rim ki, Et - Balık Kurumu diye bir müessese 
vardır. Bu müessese doğrudan doğruya vilâ-
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yetierde hayvan sahiplerinden hayvan satmal
ın az. Araya bir celep girer. O kazanır. Niçin 
Toprak Mahsulleri Ofisi 'köylüden doğrudan 
doğruya buğday mubayaa eder. Tekel Bakan
lığı köylünün üzümünü mubayaa eder de, Et -
Balık Kuru mu araya bir vasıta sokmak sure
tiyle mubayaa eder, 'köylünün elinde bulunan 
hayvanım dolayısiyle celep tarafından ucuza 
alınmasına yardım eder? Bu da çok mühim bir 
meseledir. (îönüî arzu eder İd, aradaki vasıta
nın kalkması, doğrudan doğruya köylü vatan
daş ile temas etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; belki gene ve ye
ni, bu Meclise katılan bir arkadaşınız olmam 
dolayısiyle ufak tefek hatalarım olabilir. Fakat, 
yaşadığımız bölgede çıkarılan kanunların yapı
lan tatbikatının da bu kıtlığı doğurduğuna işa
ret etmek isterim. Size bir 'misal arz edeyim. 
Tunceli ilinin Pülümür kazası vardır. Burada 
köy mefhumu yoktur arkadaşlarım. Köy .mef
humu deyince bir'baştan bir başa... 

BAŞKAN -— Mevzuu biraz taşıyorsunuz... 
MEHMET ALİ DEMÎR (Devamla) — Bir 

dakikanızı istirham ediyorum, buralarda bulu
nan vatandaşlar .'$-4 dönümlük tarlası ve onun 
yanma kondurduğu bir kol ile keçisi ve ökü-
ziyJe beraber bir tenekeye arpayla hayatını 
idame ettirir. Burada yaşıyan vatandaşlarımızın 
durumu bu. Ben Kars bölgesini de gördüm. 
Orada hayvanlar otla besleniyor. Bingöl. Muş, 
Bitlis, Elâzığ ve hattâ Hakkâri'ye doğru gide
cek olursanız buralarda yaşıyan vatandaşlar 
hayvanlarını daha ziyade yaprkla beslemekte
dirler. Arkadaşlar bir kanun çıkardık, orman 
bölgelerinde yaşıyan vatandaşlar, îmar ve îs-
kân Vekâleti tarafından mecburi iskâna tâbi... 

BAŞKAN Bu sözlerinizi mevzu ile ilgili 
sürmemekteyim, üzülerek sözünüzü kesmek meç
im riytinde kalacağım. 

MEHMET ALÎ ÜEMlK (Devamla) Ar
kadaşlar. istirham ederim, bilhassa Doğu Ana
dolu'da hayvanların telefine sebep ormancılar 
olmuştur. Ormancılar vatandaşların kesmiş ol
duklar1 yapraklan yakmak suretiyle hayvanla
rını öldürmeye sebebolmuşlardır. Sayın Başkan
dan özür dilerim. Hepnizi hürmetle selâmlarını. 
f Alkışlar) 

BAŞKAN -•- Mustafa Yılmaz înceoğhı. 
MUSTAFA YİLMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

K'arahisar) Cok muhterem arkadaşlarım, Sa-
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yın Hükümet Erkânı, hepini/â hürmetle selâm
larım. 

Bendenz bir hususu arz ve izah etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlama 
dan evvel Sayın Bakanımızın vermiş oldukları 
kıymetli izahlarından dolayı kendilerine teşek
kür etmeyi de zevkli bir vazife bilirim. Ancak. 
son olarak acilen yapılan yardımları ben, mü
saadenizle, hasta ölüme yaklaştığı zaman dok-
lora koşmaya benzetiyorum. 

Doğu illerinde hakikaten bir kıtlık varmış. 
Bunun daha önceden görülüp tedbir alınması 
lâzımdı. Bizim de bildiğimiz bu kıtlık meselesi 
yalnız Doğu illerinde değil, Orta Anadolu'da 
da mevcuttur. Yağmurun bölge bölge yağmış 
olması sebebiyle, yağmuru az alan muıtakalar
da. köylü bugün idaresini temin edememiştir. 
Buna bizzat şahidoldum. Bilhassa Emirdağı 
mıııtakasında muhitin yüksek olması sebebiyle 
harmanlar geç kalktığı bilindiği hakle, banka 
kredilerinin. Ağustos ayının sonuna kadar 
borçlar ödenmedi diye, yan yarıya indirilmiş 
olması, buradaki vatandaşları büsbütün hüsra
na uğratmıştır. Köylü neyi varsa kaldırdı, sat
tı vı.' götürüp borcunu ödedi. Fakat bunu an
cak Eylül ayı içinde yapabilmiştir. Ağustos so
nuna kadar ödemedin diye gecen sene almış 
olduğu kredinin yarısı kesildi. Onun için bu 
vatandaşlar ekecek zamanı bulamadılar, arka
daşlarım. Bunun için muhtelif zamanlarda mü-
racaatler ypıldı. fakat bir netice hâsıl olmadı. 
Bundan başka borcunu hiç ödiyemiyen vatan
daşlar icraya verildiler. Bu vatandaşlar hakkın
da •mütemadiyen icra takibatı yapılmaktadır. 
En zaruri «ıda maddelerine, hayvanlarına ve 
eşyalarına hacız konulmaktadır. Bunun için 
muhtelif müracaatı er vâki olmuştur Diğer ar
kadaşlarımın da temas ettikleri gibi halen icra 
muameleleri devam etmektedir. 

Bu bakımdan Orta - Anadolu ve Doğu ille
rimizin durumuna girmeden bugün içinde bu
lunduğumuz müşkülün giderilmesi hususunda 
şöyle bir tedbirin alınması çok faydalı olaeak-
1 il*. Ofisler vasıtasiyle gıda maddelerinin tevzi 
• •dilmesini arz ve istirham etmekteyim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN Devlet Bakanı Turhan Feyzi-
oğlu. 

DEVLET BAKANİ TURHAN FEYZİÜĞ 
L1T (Kayseri Milletvekili) Muhterem arkadaş 
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larım; Doğu illerimizdeki durumla ilgili olarak 
ıSayın Cumhuriyet Senatomuz üyelerinin verdik
leri bilgileri, yaptıkları şikâyetleri ben de sizler 
gibi ıstırap içinde dinledim. 

Muhterem arkadaşlarım; bütıün bu konuşma
larda Orta - Anadolu'nun, bilhassa Tunceli'nin 
Doğu'sundaki illerin dertlerini dile getiren arka
daşların sözlerinden ortaya çıkan bir gerçek var
dır. Fakat, demin sözlerimin sonunda da arz etti
ğim gibi, bu dertler yalnız bu yılın derdi değil
dir, bu dertler sadece üç ilin derdi değildir. Bu 
{gerçeği olduğu gibi kabul etmek ve birtakım mü
balâğalı iddialara inanmamak lâzımdır. Sanki 
bütün Türkiye'nin hububat ambarı Konya refah 
içinde yaşıyor, sanki oranın insanları yiyecekle 
rini çürütüyor, sokağa atıyor ve buna mukabil 
de üç ilimizde açlıktan göçler başlamış gibi bir 
takım menfi havanın yaratılmak istendiği arka
daşlarımın şimdiki konuşmalariyle ısaibit olmuş
tur. Acı gerçek şudur arkadaşlar : Tercan ve Ça
yırlı ilçelerinde bulunan vatandaşlar telgraflar 
çekiyorlar; «Bizim kabahatimiz, Erzurum vilâye
tinden ayrılıp Erzincan'a bağlanmak mıdır; biz 
de aynı durumdayız» diyorlar. Ağrı feryat edi
yor, Yozgat feryat ediyor, Konya aynı şekilde.. 

Şimdi Senatör arkadaşım geldi, burada Zira
at Bankasından bahsetti. Doğrudur. Ben mahsu
lünün yüzde 95 inin telef olduğu yerleri de gör
düm. Seçim mücadeleleri günlerinde köylere gi
demedim, hemen Ankara'ya koştum, Ziraat Ve
kilinin odasına gittim «tohum dahi elde edeme
miş köyler vardır, tohumluk verebilecek misin» 
dedim. Yok... Ziraat Vekili de haklı. İşte bir yeni 
arkadaşımız geldi, daha da beceriklisi gelebilir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri, elindeki tohumluğu 
son gramına kadar dağıtmış. Anadolu baştanbaşa 
baharda tohumluk bekliyor, sadece üç vilâyet de
ğil. Orta - Anadolu da bekliyor. Fakat, Ziraat 
Vekâletinin dağıtabilecek tohumu yoktur. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin elinde, hamdolsun, bir mik
tar stok mevcuttur. Ayrıca, demin de arz ettiğim 
gibi, kıtlık ve yokluk olduğu gerekçesiyle tedbir 
alman illerimizin Mayıs ayma kadar yiyecekleri
nin yarısı da mahalline stok edilmiş vaziyettedir. 
Fakat şu hususu belirtmek isterim ki, bu illere 
gönderilen Amerikan buğdayını ektiğiniz takdir
de mahsul alamazsınız. Onun için tohumluk ola
rak kullanamazsınız. Tohumluk mahsulü mahal
linden temin etmek mecburiyetindeyiz. Bugün 
Devletin elinde vatandaşa dağıtacak bir gram 
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dahi tohumluk kalmış değildir. Olanı dağıtılmış
tır. 

Arkadaşlar, bugün her şeyi Devletten bekle 
mek doğru değildir, hükümetiniz bugün için to
humluk dağıtmak imkânına sahip değildir. Peki, 
uzun vadeli alınacak tedbirler yok mui. Var, 
Devlet tohumluk ihtiyacını karşılamak için her 
hangi bir tedbirde bulunamaz mil. Bulunur. Ar
kadaşlar tohumluk meselesi, Sayın Ziraat Vekili 
çok daha büyük yetkiyle ifade edeceklerdir, Tür
kiye'nin en büyük dâvalarından biri olarak ele 
alınmıştır. Bu dâva, artan nüfus karşısında istih
salimizi artırabilmek davasıdır ve bunun da Hü
kümetiniz gerekli tedbirleri almıştır. Fakat ger
çek şudur ki, tedbirler zamanında alınmadı diye 
şikâyet ediliyor. Ama arkadaşlarım, nereden 
nereye göndereceksiniz] Bugün Türkiye'mizde 
istihsal edüen hububat mahsulü halkımızı doyu
racak miktarda değildir. Orta - Anadolu'nun 
hububat 'ambarı sayılan Konya'da da, vaziyet bu 
merkezdedir. Üç Doğu vilayetimizdeki durumun 
çok vahim olduğu tesbit edilmiştir. Biz vazifeye 
başladığımız ve tedbirlerimizi aldığımız zaman 
feryatlar ayyuka çıkıyordu; tedbirler kifayet
siz deniyordu. Biz acı hakikati tetkik -ettik, ev
velce alman tedbirlerin gayrikâfi olduğunu gör
dük. Kuvvetli ve süratli tedbirlerle vaziyete 
müdahale ettik. Geç kalınmış deniyordu, stok
lar teseklml etmedi deniyordu, bir gram buğday 
sevk edilmemiş deniyordu. Bendeniz 23 Aralık 
tarihinden itibaren yapılan stokları arz etmiş
tim. Stoklar o günden bu yana çok artmıştır. 
Halen günde 650 ton hububat sevk edilmektedir. 
Bu, bugünün tedbiri değildir. îşe başladığımız 
günden itibaren hububat sevk ediliyordu. Ama 
ithalât hacmi, nakliyatın ayarlanması, ancak 
16 Aralıktan sonra bölgeye günlük ihtiyacının 
çok üstünde bir sevkiyat yapılmasına ve stokla
rın artırılmasına imkân verdi. 

Saman fiyatının pahalı olduğundan şikâyet 
edildi. Evvelce 10 kuruşmuş. Hükümet olarak 
bahtiyarlık duyuyoruz, çünkü 100 kuruşa deni
yordu, 100 kuruşa saman olur mu? Bugün öğ
reniyoruz ki, Hükümetin aldığı tedbirler saye
sinde, Erzurumda 20 - 25 kuruş, Kars'ta 25-30 
kuruş, Ağrı'da 15 kuruşa kadar düşmüş bulun
maktadır. Bu bizim için memnuniyet verici bir 
şeydir. Saman her tarafta pahalıdır, arkadaş
lar. Konya'da, Yozgat'da da pahalıdır. Bu se
ne her tarafta kuraklık oldu. Ot bitmedi. Ora-
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ğa gelmedi, ekinler elle yolundu. Ekin tarlala
rına hayvan salındı, yolamıyan da içine hayvan 
saldı. Bu umumi oldu, bir tek bölgede değil. 
Komşu köyden veya kabadan tedarik imkânı ol
madığı için Hükümet yardımı daha âcil bir ma
hiyet taşımaktadır. 

Bütün Türkiye'nin her tarafına yapınız stok
lan.. Nereden yapacaksınız? Nihayet Konya'dan 
alacaksınız, az mahsulü olan yere vereceksiniz. 
Fakat bu sene Konya da feryadediyor. Nereden 
nereye? Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile 
buğday anlaşması yapmıştır, hem de mümkün 
olduğu kadar çabuk yapmıştır. Bu hususta geç
miş hükümetin başarı hanesine kaydedilmesi lâ-
zımgelen bir noktadır. Geçmiş yıllara nazaran 
Amerikan Hükümetiyle yapılan buğday anlaş
ması geciktirilmiş değildir. Bilâkis tarihinden 
evvel akdedilmiştir. Şayet tedbirsizlik edilip de 
Toprak Mahsulleri Ofisi zamanında buğday mu
bayaa edemeseydi, asıl felâket o zaman bağlıya
caktı. Hamdolsun simidi böyle bir durum yok. 

Muhterem senatör arkadaşlarıma Orta - Ana
dolu'nun tohumluk ihtiyacı hakkında, açıkça 
bilmeleri lâzımgelen bir hususu, Hükümet ola
rak hiçbir şeyi gizlemeden, bütün açıklığı ile 
söylemeyi memleket hizmetlerinin başında gelen 
bir tedbir telâkki ediyorum. Arkadaşlar, Hükü
metiniz, bahar aylarında tohumluk dağıtmak im
kânına malik olamıj'acaktır. Çünkü elinde to
humluk mevcut değildir. Mahallen tedariki icab-
etmektedir. Arkadaşımız temas ettiler; çünkü 
durumu biliyorlar. Mahallen tedariki zarureti 
cardır. Bu yolda tedbirler almaktayız. Amerika'
dan ithal edilen buğdaylar istihlâk edilmekte, 
yemeklik olarako kullanılmakta, köylü kendi is
tihsal ettiği buğdayı mahsul ayına kadar sakla
maktadır. Bu suretle kendi istihsalini tohum
luk olarak kullanmak imkânı hâsıl olacaktır. Bu
nun dışında mahallî ziraat teşkilâtı, yerli buğ
dayla yemeklik olarak kullanılan Amerikan buğ
dayını değiştirmek suretiyle, tohumluk buğday 
teminine çal ı sımaktadır. 

Bir arkadaşımız, Hükümet Reisinin mahal
line gitmesi lâzımdı, buyurdular. Açık ola
rak arz edeyim ki, Hükümet Reisi gitmemek
le ve her gün burada bu işle meşgul olup ve bu 
maksatla mahalline gönderilen ilgili Bakandan 
gerekli tedbirlerin alınması hususunu takibet-
mekle, mahalline gitmek suretiyle yapacağı 
hizmetten çok daha büyük bir hizmet yapmış 
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bulunmaktadır. Bir arkadaşımız gitmiş, böl
geyi dolaşmış ve çok etraflı olarak hazırladığı 
raporunu vermiş bulunmaktadır. Bununla, hâ
diselerle doğrudan doğruya temas bakımından 
Hükümet vazifesini yapmış olmaktadır. Ama 
Başbakan koordinasyon işleriyle meşgul olmaz
sa, Amerikan zirai istihsal fazlasından gelecek 
buğdayın müzakeresini zamanında yapmaz, za
manında dış temasları ve iç işleri takibetmezse, 
Başbakanın mahalline gidip tetkikler yapması 
belki çok gösterişli Ibir hareket olur, ama o 
zaman tedbirler aksayabilir ve yiyecek ulaşmı-
yabilir. Bilhassa bu noktayı cevaben arz etmek, 
bir ihmalin bulunmadığını, Hükümetin çok 
değerli bir Üyesinin mahallinde tetkikle vazi
felendirilmiş olduğunu ifade etmek isterim. Zi
raat Bankasının borçların tahsili ve davranış
ları hakkında şikâyette bulunuldu. 

Mulbterem arkadaşlarım; bir noktayı daha 
açık olarak belirtmek isterim, «almadan ver
mek yalnız Alla içindir». Devlet baba bu ba
kımdan çok zayıf durumdadır. Verebilmesi 
için alması lâzımdır. Vergi olarak, borç cla-
râk tahsil edebilmelidir ki, tekrar versin.. Bu
nun dışında enfilâsyona giden yollarla borçları 
karşılıyacak olursak.. - matbaa burada, mü
rekkep burada parayı basıp vermek mümkün, 
- o zaman memleketin ekonomik durumunun 
nereye gideceği, tediye bilançomuzun ne durum 
alacağı, içtimai, iktisadi hayatımızın ne gibi 
çıkmazlara gireceği hepinizin malûmudur. Bu 
takdirde başka her türlü dış yardımlar da der
hal ortadan kalkacaktır. Nihayet Devletin vere
bilmesi için biraz da alabilmesi lâzımdır. Maa
lesef, Ziraat Bankası alacaklarını tahsil ede
mez, durumdadır. Tecil kanunu, tecil kanunu, 
borçların affı kanunu. Tabiat âfetleri yakamı
zı bırakmıyor. Bundan kurtulmanın yegâne yo
lu yatırım yapmaktır. Zirai kredileri suni ola
rak artırmak, sulama tesisleri masraflarından 
kesmek, diğer yatırımlardan kesmekle dâvamızı 
halletmek mümkün değildir, istihsali artırıcı 
yatırımlar olmazsa, müstahsilin krediler yolu 
ile elde edeceği faydalar suni ve geçici olur. 

Ziraat Bankası kredilerinin tevzi sistemin
den şikâyetler varsa, tabiidir ki bu şikâyetler
le alâkadar oluruz. Ticaret Bakanı arkadaşı
mızın delâleti ile bunu tahkik ederiz. Hakika
ten verilmiş olan emirlere rağmen, gerek umum 
müdürlüğe, gerekse umum müdürlükçe mahallî 
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ajanslara verilmiş emirlere rağmen; kuraklık 
bölgesindeki vatandaşların tazyik edilmemesi, 
borçluların tazyik edilmemesi ve bâzı tedbirle
rin alınması istendiği halde; hilâfına bir hare
ket yapılmışsa bununla umum müdürlük meşgul 
olur. Bunun dışında, Ziraat Bankası şüphesiz 
borcunu ödeımiyenler için haciz yoluna gider; 
rıza ile verilen rıza ile alınır, rıza ile vermezse 
haciz yoluna gitmek mecburiyeti vardır. Zi
raat Bankası bu güç şartlar içinde plasmanını 
artırmıştır, Tahsil ediyor. Fakat, nihayet tah
sil ettiğinden çok daha fazlasını vatandaşa ver
mektedir. Bütün <mıntakalarda plasmanlar ar
tırılmıştır. Elimdeki liste uzun, vaktinizi faz
la almamak için birkaç misal arz edeyim. Tah
sis edilen plasmanlar ,: Ağrı 250 hin, Doğüba-
yazıt 75 bin, Bingöl 75 bin, Bitlis 50 bin, Elâ
zığ 50 bin, Palu 100 bin, Linç 100 bin, Erzu
rum 100 bin, İspir 100 bin, Kars merkez 150 
bin, Digor J50 bin, Kağızman 150 bin, Arda
han 100 bin, Sarıkamış 100 bin, Muş, Siirt, 
Bitlis, Van gibi iller için, hattâ başka bir lis
tede Anadolu'nun yine kuraklığa uğramış baş
ka mıntakaları için Ziraat Bankası plasma
nından geniş ölçüde istifade edilmiştir. Ama 
verebileceklerden tahsil imkânına kavuştuğu 
zaman tahsil yapması da yeniden dağıtabil-
mesi için lâzımdır. 

Şimdiye kadar hiç. kimseye bilfiil yardım in
tikal etmemiştir, buyurdular. Muhterem arkadaş
larım, mütemadiyen takibetmekteyiz. Bir nok
tayı daha konuşmakta fayda vardır. Doğu'nun 
en muktacolan bu illerinde dahi asıl sıkıntı 
ve arkadaşlarımızın da büyük vukufla bahset
tikleri ve Hükümeti ikaz ettikleri gibi, asıl 
tehlike Nisandan sonradır. Çünkü halen en az 
mahsûl alan bölgelerde dahi, kardan yolları 
kapandı diye bahsettiğimiz köylerde dahi, yi
yecek bir şey bulmak imkânı vardır. Valiler
den aldığımız raporlardan anlaşıldığına göre 
asıl tehlikeli aylar bu aylar değildir. Çünkü 
ambarına az çok bir şeyler koymuş vatandaş
larımızın bu ayları geçirecekleri tabiîdir. Hattâ 
uzmanlardan, yerinde vaziyeti görenlerden 
bize teklif vâki olmuştur. Bu kredileri şimdi 
dağıtmıyalım. Çünkü vatandaş ileride alamam 
endişesiyle şimdi alır ve sarf eder, asıl ihtiyaç 
aylarında bir şey alamazlar dediler. Bu ger
çek durumun bir ifadesidir. Asıl tehlikeli ay-
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lar yeni mahsulün idrakine takaddüm eden 
aylardır. En sıkıntılı devremiz Nisan ayından 
sonra olacaktır. Bu itibarla, bu bölgede kâfi de
recede stokun olması ve daha geniş kredi 
imkânlarının o devre için saklanması, yerinde 
alınmış tedbirler olacaktır. O zaman bir gram 
yiyeceği kalmıyaeak yerler olacaktır. Doğu 
köylerinde, kasaba ve kaza ile irtibatı kesile
bilecek yerlerde, bu günden, üç aylık yiye
ceklerini stok etmek lâzımdır'. Erzurum valisi, 
peşin para ile satmak suretiyle bunu temin et
miştir. Kredili imkâna henüz karar verilme
den bu yapılmıştır. Vali, kışın irtibatı kesile
cek köylerin yiyeceklerini bulabilmesi için gay
ret edilmiştir, demiştir; 

Hiç şüphe yoktur ki, vatandaşın kendi ba
sireti ve tedbiri, Devletin yapacağı yardımdan 
daha fazlasını yapar. 

Anadolu uzun asırlardan beri tipiye, kara bu 
nevi tabiî âfetlere alışıktır. Anadolu halkı, çok 
zaman bu sıkıntılar içinde baharı bulmaya çalışır. 
Tedbirli hareket etmek her zaman için lâzımdır. 
Ancak, hâdiseyi büyültmemek lâzımdır. Eğer 
bütün imkânlar israf edilir birkaç vilâyete 
teksif edilip bu illerin, hemen sınırları yakı
nındaki kaza ve köyler ihmal edilecek derecede 
tüketilirse, Hükümet olarak da vazife yapıl
mamış olur. Sıkıntı umumidir. Bu bahsedilen 
illerin durumu biraz daha ağırdır, fakat Hü
kümet eldeki imkânlarını seferber* ederek yar
dım elini uzatmıştır zannederim. 

Bunlardan ayrı olarak da her hususta gere
ken tedbirlerin alınmasına gayret edilecektir. 
Bir notktayı tekrar etmek lâzımgelirse muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'nin büyük derdi yatırım 
derdi, Türkiye'nin 'büyük derdi - sayın arkada
şımın da dediği gibi - demokratik nizam içinde, 
totaliter usullere başvurmadan, hürriyet içinde 
yegâne yaşama §ekli olan demokratik rejimden 
fedakârlık etmeden kalkınma dâvasını başarmak 
derdidir. (Alkışlar) Bunu başarmamız için, 
siyasetle meşgul insanlar olarak bizi zaman za
man ay kaygısından uzaklaştıran tedbirleri al
mak cesareti göstererek yatırım yapmak... (Yal
nız siz değil sesleri) Hep beraber, hep beraıber.. 
Dertler önümüze döküldükçe, aç kalan hay
vanların dertleri, karlarla yolları kapana ı-
köylerin dertleri önümüze döküldükçe, herkes 
'burada hu ustıraıplan konuştukça ve dinledike»' 
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bu cesareti hep beraber göstereceğiz ve memle
ketin dertlerine çare bulm.aîk için icabında hai
lem şu veya bu bakırrklan reyini kazanmak veya 
kaybetmek gibi kaygılardan uzak olarak, Tür
kiye için ölüm. kalım savaşı içinde olduğumuzu 
bilerek hep birleşeceğiz. 

Cumhuriyet Senatosunun tenkidleri, ikazları 
çok. kıymetlidir ve bu bakımdan Hükümetinize 
hakikaten ışık tutmuştur. Mahallinde yaptırılan 
araştırmadan sonra, yapacağı uyarmalar bizlere 
en doğru yolu gösterecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Ağırnash, buyurunuz. 
NİYAZİ AĞTRNASLI (Ankara) .Muhte

rem Senatoyu hürmetle selâmlarım. 
Verdiğimiz takrir üzerine Hükümetten aldı

ğımız izahat haıkikaten faydalı oLmuştur. An
cak bir defa daha anladık ki, bir hakika.ta işa
ret etmeden gecem iyeceğim, bu vatanda toplu
mun büyük bir dâvası vardır. O da, dört mil
yon işsiz, sekiz milyonun yarısı aç olan memle
kette iş hayatına el, koymak ve bunların zama
nını değerlendiı inek için elbirliği ile seferberlik 
yapmaktı r. Va i andasın huzurunu yaratacak 
unsurları içimizle, dışımızla fakat herhalde ba
sireti hakim kılarak sağlama istikametinde ea-
Iışmamız iea bediyor, kanaatindeyim. 

Bizim doğu illeri için. verdiğimiz takrir, 5 
kişilik bir heyet seçilmesi hususundaki takrir
deki evvelâ seçimin yapılması, seçim yapıldık 
tan sonra Hükümetten izahat alınması hususu, 
sadece, «Hükümet izahatta bulundu fakat tat
min olunmadı» diye bir anlamaya müsait olma
sın diye bir üzüntüm olduğu içindir İd, «Daha 
evvel seçim yapılsın, ondan son m Hükümeti 
(linliyelim» demiştim. Ama, Hükümet adına. Dev
let Bakanı Sayın Turhan Feyrdoğlu arkadaşımı
zın izahatlarından ve bilhassa mütemmim be
yanından sonra bu endişeye mahal kalmamış olu
yor. 

Ben; Muhterem Cumhuriyet Sena-losunun. 
f> kişilik heyetin elde edeceği malûmatla Hükü
mete daha faydalı bilgi vereceği hususundaki 
takririmizin kabul brıvmrulmasirıı isfirhanı ede
ceğim. 

Ayrıca muhterem Devlet Bakanı arkadaşı 
miza hemen bugün bir iki saat evvel vâsıl ol
muş bir hususu da huzurunuzda ifade itmek 
ve tedbirlerini almasını rica etmek için söz al-
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tnış bulunuyorum. Bu yardım mmtakasmda 
borcunu ödemiyeniere yardım yapılmıyormuş. 
Bir muhasebe rüyeti devrinde değiliz. Eğer 
açlık varsa, aç insanlara, bugünlük dur da, bir 
ay ölme. ondan sonra sana yiyecek verelim 
denemez. Bu sebepler bu muhasebe rüyeti mev
zularını geriye bırakalım ve elbirliği ile bütün 
vatandaşlara bu yardımı eriştirelim. Gelen 
malûmatın hakikata yakın olmadığı hususunda 
tereddüdüm olsaydı bunu huzurunuzda ifade 
etmezdim. Hakikaten sözlerine inanılır iki yer
den aldığımız telgraf üzerine arz etmek zaru
retini duydum. Bu meselede Ziraat Bankası
nın veya Hükümetin alacağı, borcu düşünülmez. 
Ortada bir açlık varsa - ki olduğu anlaşılıyor -
her zaman Amerika'nın buğday fazlası olup da, 
her zaman bunun Orta - Doğu'ya yardım ola
rak verilmesini beklemiye imkânımız yoktur. 
Bu memleketin kendi yağı ile kavrulmasımnm 
çaresine bakılacaktır şüphesiz. Orada bir yar
dım yapılırken, istirham ediyorum kimse bun
dan yoksun kalmasın. 

Bunda ne parti mülâhazası, ne vatandaş 
mülâhazası hâkim olmıyacak. sadece insanlığın 
hâkim olacağına kuvvetle inandığımı Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımıza hatırlatmakla iktifa ede
ceği m. 

Beş kişilik heyetin seçilmesini rica edece
ğim, ve izahlarından dolayı ve uzun müddet 
memleketin elemleri" üzerinde eğilinmiş olma
sından dolayı C. Senatosunu tekrar ihtiramla 
selâmlarım. 

BAŞKAN - Devlet Bakanı. 
OEVLKT BAKANI TURHAN KKYZİOfi-

I-JT (Kayseri Milletvekili) Huzurunuzu tek
rar işgal etliğimden özür dilerim. 

Yemeklik hububat için borcu vardır, yok 
tur, buna bakılmadan Toprak Ofisçe kredi yar
dımı yapılması hususu Hükümetçe karar altı
na alınmış ve bütün iş yerlerine bu şekilde ta 
limal verilmiştir. 

İhtiyat; sahipleri lesbit edilecek, yemeklik 
hububata muhtacolaniar, idari makamlarca ma
hallinde lesbit edilecek, bu tesbitler neticesin
de vatandaş bizzat kendisi veya köy adına birisi 
müracaat etmek suretiyle Toprak Mahsulleri 
Ofisinden yemeklik lmbubatını, borcu varmış, 
yokmuş, bakılmaksızın alacaklardır, kredili ola
rak alacaklardır. 
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kredisi için varittir. Bu kredi Ziraat Bankası 
tarafından dağıtılmaktadır. 

Bir arkadaşım ifade ettiler; «Mer'i mevzu
ata göre, kanuni hükümlere göre, belki de ban
kanın bünyesinde değişikliği gerektirir.» dediler. 
Ziraat Bankası mer'i hükümlerinin dışına çık
mamaktadır. Buyurdukları nokta ehemmiyetle 
dikkate alınacaktır. 

MEHMET ALI DEMÎR (Tunceli) — Et ve 
Balık Kurumunun muameleleri de vardır. 

BAŞKAN — Lütfen dışardan müdahale et
meyiniz efendim. 

DEVLET BAKANI TUEHAN FEYZÎOĞ-
LU (Devamla) — Bizden evvelki Hükümet za
manında alınmış bir tedbirdir. 15 milyonun 5 
milyon lirası mubayaa için sarf edilmiştir. 10 
milyon lira sarf edilmemiş; fakat Hükümet bun
dan arta kalan 10 milyon lirayı yine Doğu be
sicileri için kullanmaya karar vermiş ve 50 mil
yonun içine ithal etmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet izahat vermiş bulun
maktadır. Konu üzerinde sayın üyeler de fi
kirler beyan etmiş bulunuyorlar. Geçen otu
rumda önerge üzerinde kifayeti müzakere ka
bul edilmiş ve oylamaya geçilmek üzere idi. Şim
di verilmiş bulunan iki takrir mevcuttur. Bun
ları okuttuktan sonra Anayasanın 88 nci mad
desinin son fıkrası gereğince mahallen tetkik 
edilmesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
önergeleri okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurdumuzun Doğu bölgesinde kuraklık so

nu meydana gelen açlık ve kıtlığın vatandaşla
rımızın hayatım ve yurdu tehdideden feci ne
ticelerini basından Öğrenmekteyiz. Her ne ka
dar ilgili Bakanlıklara mensup uzmanlardan 
müteşekkil bir komisyon vasıtasiyle bu konu 
mahallen tetkik ettirilmekte ise de, yapılacak 
âcil ve tam yardımın teminini ve melhuz müs
takbel tehlikelerin şimdiden alınacak tedbirlerle 
karşılanmasını derpiş ve Hükümete bu husus
larda gerekli tavsiyelerde bulunmak maksadiyle, 
içtüzüğün 177 nci maddesi uyarınca, Parlâ
mentoda seçilecek bir komisyonun bu mühim 
ve hayati memleket dâvasını yerinde araştırıp 
Yüksek Meclisinize aksettirmelerini Senatomu-
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zun karar ve tasviplerine saygı ile arz ederim. 

4.1.1962 
Samsun Senatörü 

Dr. Fethi Tevetoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Geçimleri umumiyetle hayvan yetiştiricili

ğine bağlı, Doğu - Anadolu'nun bâzı vilâyetle
rinde müessir bir kuraklığın sebebolduğu sı
kıntı ve darlık karşısında, Hükümetin tedbirler 
aldığı bilinmekte ve alacağı da ümidedilmek-
tedir. 

Hayvancılığa geçimleri bağlı bölgede endi
şe verici şekilde hayvan yemi darlığı ve insan 
yiyeceği sıkıntısı da açıklanmakta ve iddia edil
mektedir. Bu sebeple meselenin Anayasanın 88 
nci maddesinin son fıkrası gereğince araştırıl
masına karar verilmesini ve konuda bilgi edi
nilecek heyetin beş üyeden ibaret olmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Aydn Edirne 
Osman Saim Sarıgöllü Tahsin Banguoğlu 

Ankara Erzurum 
Niyazi Ağıra aslı Nihat Pasinli 

Erzurum 
Rahmi Sanalan 

BAŞKAN — Okunan iki önergenin birinci 
kısımları birbirine uymakta ve birbirini ta
mamlamaktadır. 88 nci maddenin son fıkrası 
gereğince bilgi edinilmesi hususunun karar al
tına alınması istenmektedir, ikinci bendinde ise 
karar verildikten sonra bu heyetin kaç. kişi
den teşekkül edeceği belirtilmektedir. 

Şimdi Ibirinci kısım, önergenin birinci kılstaıı ; 
Anayasanın 88 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince bilgi edinmek hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul 'edilmiştir. 

önergenin ikinci kısmı, bilgi edinecek he
yetin beş kişiden ibaret olması (on kişi olsun 
sesleri) 

Başka bir teklif bulunmadığına göre, mec
buruz, önergenin bu kısmını oyunuza arz edi
yorum. Bu heyetin beş kişiden ibaret olması 
istenilmektedir. Kabul edenler... Kabul etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ancak bu hususta Sayın Çetintaş'ca; bilgi 
edinmek mevzuunda, Yozgat'ın da dâhil edil
mesi istenilmektedir. (Sivas da dâhil edilsin 
sesleri) 
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Devlet Bakanı kuraklığın umumi olduğunu, 

ancak dereceleri bulunduğunu arz ve ifade et
mişti. Yapılacak iş 3'alnız ve münhasıran Doğu 
vilâyetlerini değildir. Bu seneki kııra'klığı ele 
alacakları cihetle, şimdilik bu önergeler d!e ka~ 
bul etmiş olduğunuz heyete verilecektir. An
cak ne Anayasada, ne de İçtüzükte bu üyelerin 
neleri yapacağı ve muhterem heyetinize neleri 
getireceği derpiş edilmiş değildir, öyle ümid-
dilir ki, bu rapor en kısa zamanda Yüksek He
yetinizin huzuruna getirilecektir. Yalnız bu 
heyetin seçilmesi hususunda da, önergelerde 
hicjbir talep vâki değildir. Ancak şu mâna an
laşılıyor ki ; 4 siyasi gruptan, Devlet Başkanı 
kontenjanından ve tabiî üyelerden terkibedil-
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mesi istenmektedir. 

Seçim şeklin»; ait hiçbir teklif bulunmadığı 
için 4 siyasi gruptan birer namzet ve Devlet 
Başkanı kontenjanı \-Q tabiî üyelerden bir nanı-
zrtin on kısa zamanda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına bildirilmeler" lâzımgeliyor. 

Simdi, bu şekilde 4 siyasi gruptan birer vo 
Devlet Başkanı kontenjanı ve tabiî üyelerden 
bir namzedin Başkanlık Divanına bildirilmesi 
hususiyle bu heyetin teşkilini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündeme d ova m ediyoruz. Sorular görüşü
lecektir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen memurlar hakkında Başbakan
dan sözlü sorusu (6/8) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKÎF EYtDOĞAN (Zonguldak) — 
Mühlet rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKİF EYlDOĞAN (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, Tunceli Senatörü muh
terem Mehmet Ali Demir'in sorusuna cevap ha
zırlamak üzere vekâletlerden malûmat taleb-
edildi. Bir iki yer noksan kalmıştır. Müsaade 
buyurularak 10 gün mühlet verilirse soruyu 
eevaplandırabileceğiz. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Mu
vafık efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibi muvafakat edi
yorlar, soru 10 gün sonraya tekir edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmü Ar-
tus'un, bir kısım Doğu illerimizde hububat ve 
hayvan yemi sıkıntısı bulunduğuna dair sözlü 
sorusu ve Tarım Bakanı Cavit OraVtn cevabı 
(6/24) 

BAŞKAN — Sayın Âmil Artus, bu soruyu 
biraz önceki görüşmelerde cevaplandırılmış sa
yıyorsanız geçeceğiz. 

ÂMİL ARTUS (Cum. Baş. Kon.) — Cevap
landırılmayan yerleri var efendim. 

BAŞKAN — Görüşülmesini istiyorsunuz. 
Tarım Bakanı cevap verecekler. Soruyu okutu
yorum. 

27 .12 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Barbakan Yardımcısı ile 

Tarım Bakanının sözlü olarak cevap vermelerine 
delâletinizi rica ederim. 

Senatör 
Âmil Artus 

Soru : 
Bir kısım Doğu illerimiz de hububat ve hay 

van yemi sıkıntısı bulunduğu, insan ve hayvan
ların ölüm tehlikesi ile karşı karşıya oldukları işi
tilmektedir. 

1. Bilhassa Kars, Ağrı ve Erzurum illerimizi 
tehdideden bu durumun hakikî vüsati ve mahi
yeti neden ibarettir? 

2. Ne kadar insan ve hayvan telef olmuş ve
ya telef olmak tehlikesi ile karşı karşıya bulun
maktadır? 

3. Doğu illerinden açlık yüzünden göçler ol
muş mudur? 

4. Hükümetin bu yıla matuf olmak üzere al
dığı tedbirler nelerdir? 

5. Bu gibi âfetlerin tekerrür etmemesi için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, aynı za

manda Başbakan adına da izahat vereceklerdir. 

Tarım Bakanı, buyurun. 
TARIM BAKANI OAVlT OKAL (Adana 

Milletvekili) — Cunıılıuriyet Senatosu üyesi Ârnil 
Artus'un Doğu illerimizde hubnJbat ve hayvan 
yemi sıkıntısı bulunduğuna dair 27 .12 . 19ı61 
günlü «özlü soru önergesine cevabımı arz edivo-
ram. 

Doğu illerimizde taibiî âfetlerden husule gelen 
zararlar sebebiyle alınan t edibirl er ve yapılan iş
ler : 

I. Ziraat isleri Genel Müdürlüğü : 
a) 5254 sayılı Kanuna göre tabiî âfetlerden 

zarar gören muhtaç çiftçilere tevzi edilmek üzere 
196] günlüğü olarak aşağıdaki listeye göre 7 152 
ton buğday, 3 204 ton arpa tohumu tahsis edil
miştir. 

Tahsis olunan tohumluklar 

İH 

Ağrı 
Erzurum 
Kars 
Van 
Siirt 

B ığday ton 

1.650 
3.409 
2.148 

200 
50 

Arpa 1 

2.196 
1.000 

s 
b) İlkbahar ekimi için tohumluk ihtiyaç):] 

rina ait vilâyet ihtiyaç komisyonunca karar alı
narak Bakanlığımıza intikal ettirildiği takdirde, 
5254 sayılı Kanun gereğince istekleri imkânları
mız nisıbetinde göz önünde bulundurularak temi-
n ine çalışılacaktır. 

e) Hayvan yemi ihtiyacını karşılamak üzere 
aşağıdaki liste gereğince 11.0 ton fiğ, 31 ton ko
runga tohumu tahsis olunmuştur. 

Tahsis olunan tohumluklar 

İli 

Ağrı 
Erzurum 
Hakkâri 
Kars 
Mus 
Van 
Siirt 

ğ ton 

10 
30 
10 
10 
20 
20 
10 

Korunga ton 

• > 

s 
•> 
7.5 
1.6 
5 
5 
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ç) Yonca tohumu mubayaası tamamlanır 

tamamlanmaz İm tohumluktan da yeteri kadar 
tahsis olunacaktır. 

d) Kars iline yakın askeri yasak bölgeler
de bu hudut boylarında hayvan otlatılmasına 
(hudut emniyetini ihlâl etmemek ve mahalli ku
mandanlıktan müsaade alınmak şartiyle) müsa
ade istihsal olunmuştur. 

e)" Ağrı, Üi'kof, Malazgirt ve Ooğubayazit'-
de bâzı askerî birliklerin reorganizasyonu neti
cesinde lâğv ve lensi ki üzerine arta kalan 
1152 ton arpa ile 153 ton samanın maliyet bede
li üzerine muhtaç çiftçilere kredili olarak veril
mesi için Ziraat Bankasına yazılmış ve alman es
vapta mevcut yemlerin Banka tarafından satıu-
almmasına mevduatın müsait olmadığına, an
cak kredili olarak perakende satışların yapıla
bileceği bildirilmiş ve bu husus Millî Savunma 
Bakanlığına bildirilmiştir. CVvaıba intizar olun
maktadır. 

f) Askerî Birlikler için Doğu Bölgesinden 
(Dumlu. Bayburt ve Trabzon'dan) vapılan yeni 
mubayaasından sarfı nazar edilmiş olduğu Mil
lî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir. 

2. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü : 

a) 12 300 baş koyun ile 5 3O0 baş düşük 
randımanlı sığırlar semirtilmek üzere mubayaa 
olunmuştur. 

b) Muhtelif çiftliklerde, bu ara Devlet 
Üretme Çiftliğinden donatım kanaliyle sap gön
derilmektedir. Çiftliklerden 100 ton ot tahsis 
edilmiş ve bildirilmiştir. İstek olduğunda pey
derpey gönderilecektir. 140 000 batyali sap 
(takriben 2 500 ton) hazırlanmış ve satmalın
ın ak üzere ihtiyaç; sahiplerine duyurulmuştur. 

3. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü : 
a) 5 200 baş koyun ile 202 baş düşük ran

dımanlı sığır seıuirtilme'k üzere mubayaa olun
muştur. 

b) Çifteler Harasında J0Ö ton batyali kuru 
ot hazırlanmış ve satmalmmak üzere ihtiyaç sa
hiplerine duyumla ı ustur. 

4. Yem Sanayii T. A. S. Genel Müdürlüğü : 
a) Erzurum Yem Fabrikasında ihtiyaç böl

gelerine her an sevk edilmek üzere 1 000 ton 
yem stoku, yem hazır bulundurulmaktadır. 

b) Kars ilinde yem 'bayiliği açılmış ve bu
raya 300 ton yem sevk edilmiştir. 
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c) Erzurum Yem Fabrikasının devamlı ola

rak çalışabilmesi için her türlü tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. 

o. T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü: 
a) Kuraklık bölgesine dâhil aşağıdaki illere 

karşılarında gösterilen miktar kadar kredi açıl
mıştır. 

Açılan kredi 
miktarı 

İ l i T. L. 

Ağrı 
Erzurum 
Kars 
Muş 
Siirt 
Van 

300 000 
875 000 

i 085 000 
350 000 
295 000 
700 000 

b) Ayrıca 1 . 1 . 1962 tarihinden itibaren 
yeni plasmanlar hazırlanmaktadır. Devlet Ba
kanının verdiği rakamlar yeni plasmanlardır. 
Valilerin ifadesine göre göç yoktur. Yalnız iş 
icabı gidenler vardır. Bu paralar biraz evvel 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın söylemiş oldu
ğu plasmanlardan daha önce gönderilen plas
manlardır. Mâruzâtım bundan ibarettir. Daha 
baş'ka arzu ettiğiniz hususlar varsa cevaplan
dırmaya çalışırım. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 

SIRRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) 
ekseriyet yo'ktur efendim. 

Mecliste 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkmadığı müd
detçe görüşmelere devam edilir efendim. 

ÂMlL ARTUS — Muhterem arkadaşlar, 
günlerden beri basınımızı ve efkârı umumiyeyi 
meşgul eden sıkıntı ve kıtlık konusu üzerinde 
sorumlu bakanların açıklamada bulunmaları için 
bu soruyu sunmuştum. Dört arkadaşımızın Mec
lis araştırmaları yapılmasına dair olan önerge
leri gereğince ittihaz buyurduğunuz karar ge
reğince Devlet Bakanı sayın Turhan Feyzioğlu 
bu konu üzerinde bilhassa alınan tedbirlere mü-
taalli'k çok geniş açıklamalar yaptılar". Kısaca, 
benim sorum vesilesiyle de değerli Tarım Baka
nı, Bakanlığınca ittihaz edilen tedbirler hakkın
da açıklama yapmış bulunuyorlar. 

Ancak, biraz evvel önergemde tevcih edilmiş 
bulunan bâzı sorularım mevcuttur ki, bunlar 
cevapsız kalmış bulunmaktadır. Bu noktayı be-
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lirtmek isterim. Bu cevapsız kalan konularım
dan birisi; ne kadar insan ve hayvan telef ol
muş veya telef olmak tehlikesi ile karşıkarşıya 
'bul anmaktadır ? Bu sorum, basında çok sansas
yonel haberlere yol açan bir mevzudur. 

îkinei sorum : 
Doğudaki illerde açlık yüzünden göçler 

olmuş mudur? Bu da gene muhtelif gazete
lerde resimlerle ve gayet heyecan verici ha
berler şeklinde yayınlanmaktadır. 

Son mevzu olarak bu gibi âfetlerin teker
rür etmemesi için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğü meselesidir. Buna da cevap verilmiş değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Devlet Ba
kanına, gerekse Tarım Bakanına verdikleri 
izahattan dolayı teşekkür ederim. Bu mevzu 
cidden basın ve umuımi efkârı meşgul eden, 
ve memleket çapında ehemmiyet arz «den bir 
'konudur. Hükümetin almış olduğu ve burada hu
lâsa edilen tedbirler hiç şüphe yo'k ki, isabet
lidir. Yalnız bu tedbirler, bir defa Hükü
metin Kasım sonlarında teşekkül etmiş bulun
ması, sonra bu tedbirlerin Doğu illerine, il
çelerinde ve hattâ köylerine kadar tesirlerini 
göstermeleri için geçmesi zaruri olan zaman fa
sılası yüzünden basında yer alan haklı şikâ
yet ve feryatlara yol açmıştır. Bununla be
raber bâzı noktalar üzerinde tevakkuf etmek 
arzusunda idim. Fakat benden evvel, umumi 
görüşme şekline giren dörtlü takrir vesilesiy
le konuşan arkadaşlarını benim not -etmiş ol
duğum konuları burada gayet isabetli bir se
kilide ve vukufla belirttiler. Kıymetli vakit
lerinizi, vaktin gecikmiş olmasını dikkate ala
rak, israf etmemdk için bendeniz sadece bu 
gibi âfetlerin tekerrür etmemesi için düşün
düğüm bâzı tedbirler haıkkmda kısaca birkaç 
kellime ile mâruzâtta bulunmak istiyorum. Bu, 
sorumun zaten son paragrafını teşkil edi
yordu. 

Her ne kadar Sayın Turhan Feyzioğlu «eli
mizde maalesef tohumluk yok, tevzi edecek 
vaziyette değiliz» dedilerse de her halde bu 
konuda bir imkân araştırmak lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Çünkü, bunun önümüzdeki yıl-
Ilarda tekerrür etmemesi için alınması lâzımge-
len tedbir olarak, en başta ilkbaharda bu ku
raklıktan zarar gören çiftçiye tohumluk temin 
etmek konusunu ifade etmek isterim. 

315 
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Sonra ikinci nokta.; çiftçiye kaybettiği hay- j 

vuruları m yeniden alabilmesi için yardım etmek 
gerekmektedir. Çiftçi kuraklık dolayısiyle 
hayvanlarını satmıştır, yahııtta bu hayvanlar 
k'endiliğinde'n telef olmuşlardır. Bu sebepten j 
çiftçiye yardım etmek zarureti vardır. Aksi j 
takdirde çiftçinin eli böğründe 'kalacaktır. j 

Üçüncü bir nokta daha var, ki bu nokta- j 
yi ehemmiyetDe belirtmek isterim. Bu da hay- | 
vancılıkla iştigal eden halkın devamlı surette | 
Devletin yardımına muhtaç bir durumdan kur
tarılması ve kendi aralarında teşkilâtlandırıl
malarıdır. Bu da pek tabiî bu bölgede koope
ratifçiliğim teşviki suretiyle mümkün olacaktır. 
Köylü iyi mahsul nitele ettiği senelerde, mah
sulden kasdım hayvan mahsulleri de dâhil, 
eline geçen parayı maalesef çarçur etmekte ve 
şartlar kötü olduğu yıllarda ise, bu yıl oldu
ğu gibi, buna benzer ölçülerde sıkıntıya düş
mektedir, hayvanları satılır veya telef olur
ken buna seyirci kalmaktadır, iktisadi bakım
dan hayvan yemi, hayvan yiyeceği bakımın-
dan böyle kötü geçeni kışlar için maalesef ted
birsiz bir dunumda kalıyor. Ö halde koopera
tifler teşkil etmek suretiyle, fena mahsul alı
nan yerlerde kooperatiflerin kendi üyesi olan 
köylüye yardım etmesini sağlamak ve daima 
gecikmesi mukadder olian Devlet yardımma 
bel bağlamamak lâzımdır. 

Diğer bir tedbir de, teşkil edilecek ko
operatifleri uzun vadeli kredilerle teçhiz ve 
takviye etmektir. Bu suretle Hükümetin de 
sık sık alarm halinde yardımlar yapmak du
rumunda kalması önlenmiş olur, kanaatinde
yim. Bilhassa hayvancılıkla iştigâl eden bölge
lerde bu kooperatifçilik mevzuu gayet önemli
dir. 

Bir nokta daha var. O da, yeni mera ve 
otlak yetiştirmek meselesidir. Uzun yıllar zar
fında ihmal edilmiş, tahribedilmiş, sürülmüş ve 
buğday sahası haline getirilen meraları yeni 
baştan ihya etmek ve bunlara önem vermektir. 

Alınması gereken tedbirlerin başhealan, hiç 
şüphe yok ki, bu meseleleri bir program dâhi
linde ele almak ve zamanında halletmeye çalış
maktır. 

Doğuda, halledilmesi lâzımgeien bir diğer 
mesele de, illere, ilçelere, köylere, hayvan yiye
ceğinin, (sapların ve samanların) zamanında gön-
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derilmesi lâzımdır. Bunun yanında buğdayın da 
gönderilmesi ihmal edilmemelidir. Ekseri ahval
de bunların köylere ulaşmasını imkânsız kıla
cak şiddetli hava şartları tedbirlerin verimsiz 
kalmasını intacetrrıektedir. Yollar yoktur, -mev
cut yollar kapanmıştır. Karayollanna da yol
ların açılması için emir vermekle meseleyi hal
ledenleyiz. Arz ettiğim gibi bu mesele hemen 
birkaç gün içinde alınacak bir kararla halle
dilecek bir konu değildir. Doğu meselesini 
maalesef şimdiye kadar ihmal etmiş vaziyette
yiz. Doğu kalkınmasını ele almak; yol meselesi
ni, sağlık merkezi meselesini, silo meselesini, 
hayvan yemi meselesini tanzim (itmek, düzenle
mek zorundayız. 

Benim sorumda hububat ve hayvan yemi ke
limesi ile. hayvan yiyeceğinden bahsedilmiştir. 
'Uideee yem stokuna ait bir soru değildir. Bu
nu. bu vesile ile açıklamak isterim. Bu konu üze
rinde hassasiyetle duran, günlerden beri bu me
selenin ehemmiyetini efkârı umumiyeye duyuran 
basınımıza bu vesile ile burada şükranlarımı arz 
etmek isterim. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. Hepi
nizi hürmetle sel âmil an m. • 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. (Ekseri
yet yok sesleri) 

Efendim, soru cevaplandırılmış ve bitmek 
üzeredir. Bu soruyu yarıda bırakmıyalım. Şayet 
beş arkadaş ayağa kailkıp ekseriyet yoktur der
lerse yoklama, yapmak mecburiyeti vardır. Bu da 
vakit alır. Müsaade buyurulursa, bu sonıyu bi
tirelim. 

Buyurun efendim. 
TAKİM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana 

Milletvekili) -— Muhterem arkadaşımın haklan 
vardır. Bu göç meselesine temas etmeye fırsat bu
lunamadı. Valilerden aldığımız haberlere ^öre, 
böyle dikkati çekecek, ürküntü verecek, şekilde 
bir göç hâdisesi mevzuubahis değildir. Yalnız 
geçen senelere nisbetle iş bakımından, biraz da
ha fazla bir geçiş vardır. 

Güzlük tohumdan da bahsettiniz. Hakikaten 
Tarım Bakanlığını en çok düşündüren mesele 
budur. Sebebi, maatteessüf elimizde, o mıntaka-
ya adapte edeceğimiz tohumlar mevcut değil
dir. Takdir buyurursunuz ki, her tohumluğu 
her mmtakada ekmek, ektirmek mümkün olmı-
yan bir şeydir. Bunun için şimdiden beş ziraat-
ci gönderdik, unu ilâve edeyim ki, 9 da vete-
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remiz yoktur. Bu bakımdan yem sanayiini ele 
almış bulunuyoruz. Bu hususu bütçe konuşma
larında etraflıca izaha çalışacağım. Şayanı 
şükrandır ki, Hükümetiniz yem sanayiini inki
şaf -edici bir hale götürmektedir. İki üç sene 
evvel 500 tonu geçmiyerı bu fabrikaların ima
lâtı, şimdi 9 000 tona kadar çıkmıştır. Bilhas
sa -Erzurum'da 'bu yavaş yavaş daöıa çok his
sedilmektedir. 

Bu tohumluk meselesinde bizim için nıüMm 
olan 'bir şey de, 5254 sayılı Kanunun artık bu
günkü şartlara uymadığı anlaşılmıştır. Zama
nımızın şartlarına uygun bir şekilde yeni bîr 
tasarı hazırlamış bulunuyoruz, İn şal M), 'bütçe
yi mütaakıp bunu Yüksek Meclise sevk edece
ğiz. T allım in ediyorum, ki, bu yeni tasarı bu
günkü ihtiyaçları da'ha çok karşılayacaktır. 
Anında, zamanında müstahsilin, yardımına 
koşma imkânı verecektir. Çünkü 5254 sayılı 
Kanunim hudutları tahdidedilrniştiv. Bundan 
dolayı yeni tasarının faydalı olacağını, ümid-
etmekteyim. 

(ölen var mı sesleri) 
Ölen yoktur. Bu hususta bize en ufak bir 

haber gelmemiştir. Hürmetlerimle (Alkışlar) 
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riner gitmiştir. Bunlar yerinde bir kısmı hayvan 
varlığımızı, bir kısmı da ziraat durumumuzu 
tetkik etmek üzere emir almış bulunuyorlar. 
Yalnız bize gelen haberler o kadar tenakus ha
linde ki, içinden çıkılmasına imkân yok. 
Bizim teşkilâtımızın bize verdiği haberlere gö
re ekim sahası mübalâğa edildiği gibi değil
dir. Basından o mıntakanın milletvekillerin
den, senatörlerden aldığımız haberler ise bu
nun tamamiylc aksinedir. Onun için bu mınta-
ka hakkında esaslı bir malûmat sahibi olabil
mek için yeı-ine ziraatçı göndermiş bulunuyo
rum. Güzlük tohumluğun tedariki için şimdi
den çalışmaya başlamak lâzımdır. Açıkça itiraf 
edeyim ki, bu tohumluğu ancak Doğu illerin
den temin etmekten başka-bir çare . yoktur. 
Toprak Ofisinin gönderdiği buğdaylar yiyecek 
olarak alınır, satış zamanını beklemiş olan buğ
daylar pazara çıkarılırsa, kredi temin etmek 
suretiyle müstahsilin bunu tohumluk olarak 
alması temin edilirse, bu ekimi teşvik edecek, 
destekliyecek ve takviye edecektir. 

Aksi takdirde hiçbir imkâna sahip değilim. 
Hayvancılığın inkişafı için önümüzdeki bütçe 
görüşmelerinde, 'bu hususta takibedeeeğimiz 
politikanın mahiyetini ve istikametini arz ede
ceğim. Buyurduğunuz gibi bu memlekette, 
(hayvancılığın inkişafını temin etmek için koo
peratifçiliğe gitmekten başka çare yoktur. Ge
çenlerde, Zira'at Bankasının Umumi Heyet top
lantısında bu mevzuu hatırlattım. Bilhassa 
•hayvancılık sahasına açılan kredilerin koopera
tifçilik sahasına hasredilmesinin faydalı ola
cağını ve kooperatiflerin desteklenmesinin doğ
ru olacağını tebarüz ettirmeye çalıştım. 

Hayvancılığın inkişafı için artık eski bir 
tâbir vardır «saldım çayıra mevlam kayıra» 
bundan kurtulmamız lâzımdır. Bu memlekette 
gerçek bir hayvancılık yapmak istiyorsak ve 
Türkiye'nin millî gelirinde mühim yer alan 
hayvancılığın gelişmesini sağlamaya çalışacak
sak entansif .hayvancılık yapmaktan başka ça-

BAŞKAN •—• Soru cevaplandırılmıştır, 
Muhterem arkadaşlarım, haftada iki gün 

çalışıyoruz. Buna rağmen vekiller işlerini bı
rakıp birleşimin başından beri beklemektedir
ler. Yalnız çok haklı olarak Sırrı Topçuoğlu 
arkadaşımız ekseriyet olmadığını iddia etmiş 
bulunmaktadır. Hükümetin de iş yapması için 
daimî olarak burada bağlanıp kalmaması lâ
zımdır. Haftada iki defa olan toplantımızda 
ekseriyeti muayyen bir nisapta bulundurmak 
mecburiyeti vardır. 

Hakikaten şu anda ekseriyet yoktur. 
Bu durum karşısında üzülerek, 11 . 1 . 1962 

Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.50 
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