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best bırakılmasının,
C) Bunu takiben de kısa bir -müddet sonra
şeker satışının durdurularak fiyat artırılması
nın mucip sebepleri nelerdir?
4. Bu fiyat artırılmasından, gayniımeşru ka
zançlara meydan verilmesi ne suretle temin
olunmuştur??
5. Seker fiyatlarının artırılmasının şekerli
maddelere sirayeti tabiî olduğuna güre, bütün
bu maddelerdeki artışın mâkul ve ölçülü nispet
ler dâhilinde yapılması işi nasıl düzenlenmiştir"
f>. Seker ve sekerli maddelerden başlıyau
bu fiyat artışının diğer maddelere de aksede
rek yeni bir hayat pahalılığına sebebiyet veril
memesi üzerinde durulmuş mudur?
7. Seker gibi esaslı ve hayati bir gıda mad
desinin istihsaline göre istihlâki ayarlanırken.
halkımızın satmalına kabiliyeti az ve mahdut
olanlarının güç durumu ne için düşünülme
miştir?
tf. Şeker hakkında - evvelce aksi beyan
edilmiş olmasına rağmen - Hükümetçe alman bu
kararın halkımızın sağlığı üzerinde ekonomik
bünyemizde ve nihayet halk ve Hükümet -müna
sebetinin mânevi yapısında-vukuu muhtemel za
rarlarına karşı hangi tedbirler alınmıştır?
inkardaki sorulara Ekonomi Bakanının söz
le cevap vermesini saygılarımla rica ederim.
Ankara Milletvekili
Hıfzı Oğuz Beka ta
EKONOMİ BAKAN! CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Arkadaşımın sorusunda mevzuubahis
olan noktalara zannediyorum ki Gensoru müna
sebetiyle kâfi nispette, açık ça cevaplar arzettim.
Bekata arkadaşımın ayrıca söyliyecekleri bir
nokta yoksa cevabım bundan ibarettir.
BAŞKAN --- Söyliyeceğiniz bir şey varını.'
(Yok sesleri)
HIFZI OĞUZ'BEKATA (Ankara) — Hayır.
^ - Denizli Milletvekili Re şad
Aydınh'nın,
şeker fiyatına yapılan zam hakkında
Ekonomi
Bakanlığından sözlü sorusu re Ekonomi Bakanı
(hıvit E kin'in cevabı (6/17 i)
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
] — Hükümet olarak şekere zam yapılın ıy acağı ifade edildiği halde bu defa Hükümet şeke
re zam yapmıştır. Niçin bu zammı yapmıştır?
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Hangi derin sebeplere dayanarak halkın sırtına
bu pahalılık yükünü tahmil etmiştir?
2 — Hayatı ucuzlatmak için bütün gayreti
mizle çalışarak -çareler ararken en mühim, ha
yati bir ihtiyaç maddesine yapılan bu zammın
diğer ihtiyaç maddelerimize de aksedeceği ve
memlekette tekrar umumi bir fiat artışına sebep
olacağı düşünülmüş müdür?
•') ----- Şeker ithali için '•) milyon dolar ve :>oO
1)İM siterlin ödendiğini Başbakanın beyanatından
öğreniyoruz? Bir ton şekerin dolarla maliyeti ne
dir ve bu şekerler' nereden alınmıştır:'
Dolarla mubayaa zarureti hâsıl olduğu ifade
edildiğine göre menşeinden daha çok ucuza te
min edilerek mühim bir dolar tasarrufu müm
kün değil mi idi?
4 — 1940 yılındanberi bütçe açığını kapamak
maksadiyle halkın hayati nıübrem ihtiyacı bulu
nan gıda maddelerine zam yapmak siyaseti Hü
kümetler tarafından defatla tecrübe edilmiş, bu
çeşit tecrübelerin paranın devalüasyonuna (Pa
ranın satmalına, gücünün azalmasına) sebebiyet
verdiği görülmüş,, ayrıca istihsal ve istihlâkin
tevazünü meselesinin de fiat zammı ile kabil
olamayacağı sabit olmuştu.
Bütçe açığını kapatmak için yapılagelen bu
gibi zamların fiyat makaniznıasmı alt üst etti
ği, ve cemiyeti kemiren karakteriyle zaten mev
cut olan hayat pahalılığını kamçıladığı haki
kati d;ı çıplak olarak karşımızda durmaktadır.
Binaenaleyh bu. türlü bir siyasete daha ne za
man;1. kadar devam edileceği veya devam edi
lip edilmiyeceği hususlarında sözlü olarak ten
vir buyuru İm asını Ekonomi Bakanlığından say
gıyla rica. ederim.
Denizli Milletvekili
Iîeşad Aydınlı
EKONOMİ BAKANI CAVİT EKÎN (Diyar
bakır) - Bu sözlü sorunun da cevabını arzetmiş oldum. (Kâfi sesleri).
BAŞKAN — Soru sahibi lieşad Aydınlının
bir diyeceği var mı
KEŞAD AYDINLI (Denizli)
Yoktur.
:->. —-• İzmir Milletvekili Ekrem (iran'ın, se
ki r fiyatına yapüa.n zamma dair Başbakanlık
la n sözlü sorusu (6/175)
BAŞKAN
sesleri)1.
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Soru sahibi burada mı? (Yok

