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ıtıfejtan sonra, birçok vatandaşlar bana dediler
M, «Biz şu mamulü aldılk, kuEandiık, güzelim
yün kazağımı soSktuım içine, ufacıcılk U d i » bir
bimyagıer ankaıdaşla .komıştuğuım zamam sırf bu
nun, üzeıriödefci eitikeltinıde hangi iş için ne için
(kulLanılacağı yazılmadığından dolayı vatandaş
ların geni$ zararlara mâruz kaldığını ifade et(titeır. Neftice olaıra'k (bakanlı'k §u anıda cıilddî ola
rak meseleye d koymuştur. înşalalh muralkabelsî de aynı câJddıyeftlıe devam eder ve netice
de Türk valtandaşlian da deterjanların zararlı
taraflarımdan 'kurituluır ve faydalarından Mifaıde ederler, toürmettl^riımile.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
17. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmeriin,
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Tarım ve Bayındırlık
Bakanlarından sözlü
sorusu (6/633)
BAŞKAN — Sayın Halil Özmen buradalar,
Tarım ve Bayındırlık Bakanları yoklar, gelecek
soru gününe kalmıştır.
18. — Kırşehir Milletvekili Halil
özmen'in,
keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/634)
BAŞKAN — Sayın Halil özmen buradalar,
Bayındırlık Bakanı yoklar, gelecek soru gününe
kalmıştır.
19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının artırılması
hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi
Bakanından
sözlü sorusu (6/635)
BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu burada
lar, Sanayi Bakanı yok, gelecek soru gününe kal
mıştır.
20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark
olup olmıyacağına dair sözlü sorusu ve Ticaret
Bakanı Ahmet Oğuz'un cevabı (6/636)
BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu burada
lar, Sayın Ticaret Bakanı buradalar, soruyu oku
tuyorum.

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Bu sene hububat fiyatları Ekimde tesbit olu
nacaktır. Halbuki harman mevsimi gelmiş, esasen
borçlu durumda bulunan çiftçimiz istihsal ettiği
hububatını satmak mecburiyetindedir.
Bugünkü satış fiyatlariyle gelecekte Hükümet
tarafından tesbit olunacak fiyatlar arasında fark
olacak mıdır? Çiftçimizin zarar görmemesi için
Sayın Ticaret Vekâletimizin tavsiyesi nedir?
Lütfen sözlü olarak cevaplandırılmasını arz
ve rica ederim.
Eskişehir Milletvekili
Aziz Zeytinoğlu
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı.
TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım, 6 aylık ve mev
simi geçmiş telâkki ettiğini bir soru ile karşı karşıyayız. Sayın arkadaşım tahmin ediyorum Eylül
de veyahut Ekimde çıkması düşünülen hububat
fiyatlarının Ekim ayında tesbit edilmesi hususun
daki kanunu göz önünde tutarak bu soruyu sor
muş bulunmaktadır. Bugüne kadar cerayan eden
hâdise göstermiştir ki, 1963 yılı hububat fiyatları
kanunun muayyen maddesine göre Haziranda tes
bit edilen şekilde devam etmiş, bir değişiklik ya
pılmamıştır.
Önümüzdeki yıl hububat fiyatlarının da eli
mizdeki mevzuat çerçevesi içinde tesbit edilebile
ceğinden hiç şüphe yoktur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeytinoğlu.
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, hakikaten Sayın Vekilimizin
belirttiği gibi, bu takriri geçmiş harman mevsi
minden evvel vermiş bulunuyorum.
Bu kanun, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bir maddesinin tadili dolayısiyle vermiştim.
Bu tadil edilen ve maalesef bugüne kadar kesbi
katiyet ettmiyen; yani Meclisimizce de henüz ka
bul edilmemiş olan ve gündemimizde bulunan bir
kanun maddesinin tadili dolayısiyledir. Bu ka
nuna göre ki, bu geçen devre de olmadı, önümüz
deki harman devresinde bu kanun kesbi katiyet
edecektir. Ve o kanuna göre de Hükümet, bugün
olduğu gibi hububat fiyatlarını, Haziranda değil
Ekimde tesbit edecektir. Benim öğrenmek istedi
ğim, Hükümetten şudur: Bu sorumu önümüzdeki
seneye teşmil edersek Ekimde tesbit edilecektir.
Halbuki
harman
mevsimi bizde
Çukuro
va'da Mayıstan başlar, Mayıs, Haziran Temmuz
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