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raf yâpilmUgtlr. Bu masraf yalnız ve yalnız, çoğu
emeklilerden teşekkjil eden Arazi Vergisi komis
yonlarının üyelerine, ücret olarak ödenmiş olan
ibir paradır. Bu itibarla fuzuli yere ve tamamen
boşa gitmiştir.
Şimdi yeni Hükümet programından (Yüksek
Meclisin temayülünde de bu mevcuttur) öğreni
yoruz ki. Arazi Vergisi geniş ölçüde kaldırıla
caktır. Böylece esasen imkânları- dar olan Hazi
nemizin 6 milyon gibi bir meblâğı heder edilmiş
bulunmaktadır. Bu hareketin, en azından basi
retsiz 'bir icra tarzı olması lâzımgelir. Bu hare
ketin müsebbiplerini, faaliyetlerini ve vazife
görmekteki basiret ve derecelerini belirtmek ba
kımından huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum.
Sayın Bakana tekrar teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır,
14. — Gümüsane Milletvekili Sabahattin 8avacı'nm, Doğu - Anadolu'nun bâzı illerinin, ku
raklık dolaytsiyle mâruz kaldığı hayvan yemi ve
buğday yokluğunu önlemek için ne gibi tedbirler
alındığına dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit
Oral ve Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın sözlü ce
vaplan (6/21)
BAŞKAN — Soru sahibi.. Burada, Tarım ve
Ticaret Balkanları burada, soruyu okutuyorum :
10 . 11 : 1961
Millet Meclisi Başkanlığına
Doğu - Anadolu'nun bilhassa Gümüsane, Er
zurum, Kars illerinin mâruz kaldığı kuraklık se
bebiyle,
1. — Hayvan yemi yokluğu dolayısiyle hay
van telef altının muhtemel olduğu ifade edil
mektedir.
2. — Keza yine aynı sebepten yokluğu hisse
dilen ekmeklik buğday ihtiyacı karşısında,
Tiearet ve Tarım Bakanlıklarınca ne gibi
tedbirler alındığı işin ehemmiyetine binaen sür
atle hareket edilmesinin gerektiği hususunu,
Ticaret ve Tarım Baakanlıiklarmca sözlü olırak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile
rica ederim.
Gümüsane Milletvekili
Sabahattin Savacı
BAŞKAN — Sayın Tiearet Bakanı.
TİCARET BAKANİ "İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem başkan, muhterem arka
daşlarım.
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Gümüsane Milletvekilli Sabahattin Savacı
arkadaşımın sorularına, Bakanlığıma taallûk
eden kısmı itibariyle cevaplarım'ı arz ediyorum.
Tarım Bakanlığına taallûk eden kısmına da
muhterem Taırım Bakanı ayrıca cevap verecek
lerdir.
Yemlik hububat mevzuunda Bakanlıkça alı
nan tedbirlerin mahiyeti şudur: Toprak Mah
sulleri Ofisinin elinde bulunan 65 bin tonluk
yemelik ve hububat, bu ihtiyaçlar karşısında
tamamen serbest bırakılmıştır. Hergün valilik
lerle temas halindeyiz, serbest bırakılan hubu
bat bu ımmtakalarda serbest olarak satışa arz
edilmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu böl
gelerde yapıttan satışların miktarını ayrı ayrı
arz ediyorum:
Kars 4 553 ton, Erzurum 1 477 ton, E r z i n 
can 81 ton, Ağrı 4 ton, Muş 147 ton, Artvin 35
ion, yekûn 6 297 ton durdurulmuş değildir. Ta
lep halinde tamamen emre âmâde bir vaz"yette-<
dir. İhtiyaç tamamen karşıla 11 acakhr. A y r c a
Yem Sanayii Anonim Şirketi istihsalâtı Erzu
rum Fabrikası ihtiyaç sahiplerinin emrine ama
de tutulmuştur ve ayrıca üç ay vâdevle sa H şı
imkânı da sağlanmıştır. Fakat nedense belki
istihsal âtımızın yeni olması, müstahsilimizin bu
yemlere pek talepkâr olmaması yüzünden şim
diye kadar bir talep vâki olmamıştır.
Yemeklik mevzuunda : Ofis, şehir ve kasaba
ihtiyaçları dışında valiliklerin talebine daya
narak, kuraklıktan zarar gören kövlere de ek
meklik satışı yapılmaktadır. Şimdive kadar Gü
müşhane köjylerine ayda 8 ton, Erzurum köy
lerine avda 3 225 ton, Kars köyler'n^ 1200 ton
olmak üzere buğday satışı için gerekli muamele
vapılmıştır. Bunun arkası gelecektir. Stokumuz
her hangi bir şekilde x bir sıkıntıya meydan vermiyecek durumdadır. Münakale imkânlarından
âzami kolaylıkla istifade olunabilmesi için ben
şahsan üzerinde durmak suretiyle takibetmekteyim.
Hayvan telefatının önüne geçilmesi için ay
rı 'bir tedbir alınmıştır. Ağustos ayında temin
edilen 15 milyon lirayla kuraklık bölgelerin
deki eki-Rİer vasıtasiyle hayvan alımına geçil
miştir. Ekim 1961 ayma kadar Doğu bölgesin
den 15 000 koyun ve 5 000 sığır mubayaa edi
lebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca daha yüksek mik
tarda alımı tasarlanan havvanlar, besili olduk
larından, ihracedilmektedirler ve onun için ta-
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