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Bıi ayarlama ve zamların sizce hayat pahalılı
ğıma olan tesirleri nasıldır?
1
4. Türkiye halkının iş istihlâkini artırmak,
hajstalık ve ölümlerini azaltmak için ne gibi
sosyal ve ekonomik tedbirler aldınız?
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cereyan eden muameleyi muhtevi malûmatı ge
tirdim. Yalnız; son günlerde bu işi, olasıya ve
en iyi bir şekilde neticelendirmek için ele al
dım ve mahalline mühendis göndermekle bera
ber bizzat gidip görmek için de fırsat aramak
tayım.
Eğer sayın arkadaşım arzu ederlerse, şim
di topladığım malûmatı arzedeyim; yok eğer
yeni giden mühendisler ve benim de gidip tet
kiklerde bulunduktan sonra izahat vermemi
tercih ederlerse, lütfen müsaade etsinler.
SALÂHATTÎN HÜDAYÎOĞLU (Maraş) —
Sayın İçişleri Ba'kanımızm izahlarına ve alâ
kalarına teşekkür ederim. Mevzuu ele almışlar.
Bu itibarla, cevabı kendilerinin münasip gör
dükleri bir güne tehir edebilirler.
BAŞKAN — Bir ay sonraya talik edilmiştir.

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Arkadaşımın so
rularını daha iyi cevaplandırabilmek için sual
lerinde takdim ve tehir yaparsam beni mazur
görmesini rica ile söze başlıyacağım. .
; Gerek dünyada gerekse bizde fiyat seyir ve
te|nevvüçlerini gösteren rakamları arza başlama
dan evvel istitraden şu ciheti belirtmeliyiz ki;
Rakamlar iktisadi hâdiselerin tahlilinde ancajk bir anahtar vazifesini verebilmektedir. Ra
kamların ifade ettiği mâna, delâlet ettikleri kıy
met bir memleket ekonomisi içinde mütalâa edildilkleri vakit hakiki hüviyetleri tezahür e^er.

3. — Kars Milletvekili
Hüsamettin
Tugaç'ın, Kahire Hava Meydanına inerken bir te
peye çarparak parçalanan yolcu uçağımızın uğ
radığı k-azdnın sebebine ve uçak personelimizin
yetiştirilme tarzına dair Ulaştırma Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/734)
BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. (Yok ses
leri). Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
-/. — Seyhan Milletvekili
Cezmi
Türk'ün,
gıda maddeleri fiyatlarındaki
yükselişin neden
ileri geldiğine ve önlenmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına, hangi maddeler üzerinde ayar
lamalar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki artır
mak ve hastalıkları azaltmak için ne gibi sos
yal ve ekonomik tedbir alındığına dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Enver Güreli ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'm sözlü cevap
ları (6/738)
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularıma Başbakanlık tarafın
dan sözlü olarak cevap verilmesine delâletinizi
dilerim :
1. Türkiye'de gittikçe artmakta olan gıda
maddeleri fiyatlarının yükselişini önlemek için
Hükümetçe ne gibi tedbirler alınmıştır?
2. Birçok memleketlerde fiyatlar inmekte
olduğu halde Türkiye'de tersine olarak yük
selmesini ne ile izah ediyorsunuz?
3. Yeni iktidar devrinde hangi maddeler
üzerinde ayarlamalar ve zamlar yapılmıştır?
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i Arkadaşım, birçok memleketlerde fiyatlar in
mekte olduğu halde memleketimizde tersine olarajk yükselmesinin ne ile izah edilebileceğini soru
yor.
Birleşmiş Milletlerin Bulle^n Mensuel de
«$tatistique» isimli neşriyatının Ekim 1952 ta
rihli nüshasında da gösterildiği üzere 1948 yılma
nazaran fiyatlar bütün memleketlerde yükselmiş
tij*. 1948 yılı rakamları yüz oarak ifade edilirse
tojptan eşya fiyatlarında artışlar şöyledir.:
| İngltere'de % 48, Fransa'da % 44, Norveç'te
% 50, Kanada'da % 17, Birleşik Amerika'da % 7.
Memleketimizde % 3 tür.
Perakende fiyatlarda ise : (Gene 1948 rakam
ları 100 olarak kabul edilirse)
İngiltere'de % 27, Amerika'da % 11, Kana
da'da % 21, Fransa'da % 25, Holânda'da % 20,
Norveç'te % 35, İsveç'te % 30, bizde ise % 9
a^tış gösterilmektedir.
Ancak şunu da ilâve edelim ki, aynı membalajrm tetkikmdan anlaşılacağına göre son aylar
da ancak bâzı memleketlerin toptan eşya fiyat
larında düşme belirtileri baş göstermişse de bu
sıjlkut henüz o memleketlerde dâhi perakende
fijyatlarına intikal etmemiştir. Mahaza dünya
nın siyasi havasında her hangi bir değişiklik ol-
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