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bir haylrzayiatla karşılaşılmaktadır. Fakat bu,
daha ziyade nakliyatın ıslahı meselesidir. Bu iti
barla! burada şimdiden" söyliyeeek bir şeyim
yoktur. Yalnız esasında arkadaşıma hak veriyo*
rum h çünkü: bugünkü hayvan nakliyatı: kısmen
yürüyerek ve kısmen de vagonlarda yapılmak
tadır ve bu, yüzden: bir hayli zayiat, husule: ge
liyor.. Şüphesiz, ki, nakliyat işleri halledilince;
bunlar-da, önlenmiş olacaktır. Bugüniçin- daha
fazla bir şey söyliyemeyeceğim.
BAŞKAN — Sabri Erduman..
SABRI ERDÜMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, yıllardan beri memleketimizin
en büyük dâvalarından birisi de et davasıdır der
sem kendimi yerinde konuşmuş telâkki ederim.
Bugün her hangi bir Türkün sofrasına bir parça
et girmediği gün, çorbasında et. suyu olmadığı
gün karnı açtır. (Gülüşmeler). Bu misali öteden
beri ete alışkın olduğumuz için. söylemiş bulunu
yorum ve yerindedir. Bunu başka şekillerde de
size arzedebilirim. Etin bugünkü.yaşayış, hayatı
mızda, oynadığı rolün.ehemmiyeti o kadar büyük
tür ki, askerimiz bile et yediği gün süngüsünün
ucunda: düşman kanı taşımakta, aksi halde ye
rinde.: saymaktadır. (öyle. değil sesleri;) E t bizim
geçim,; maddelerimizin! en mühimlerindendir.
Muhterem arkadaşlar, etin kilosu İstanbul,
Ankara ve İzmir gibi' büyük şehirlerimizde bu
gün 300 - 360: kuruştur. Fiyatın bu kadar yük
selim iş i ol ması; yokluğıuıd an değildir.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye- 195İ yılı ra
kamlarına göre 42 milyon hayvan beslemektedir.
Eğer % 20 si de sayım kaçağı olarak ilâve edilir-.
se- Türkiye -'-de hayvan mevcudu- 60 milyonu bul
maktadır» • 60 milyon-hayvan, bugün Türkiye gi
bi büyük bir yaylaya sahip olan ülke için azdır.
Yapraklarımız, yaylalarımız 200 milyon hayvanı
besliyeeek kadar büyüktür. Fakat şimdiye ka
dar hayvana lâzımgeldiği kadar ehemmiyet ve
rilmediği içindir ki, memleketimizde hayvan nesli
günden güne azalmaktadır.
İstanbul 'a gittiğim zaman mezbahaya -uğradım
ve kasaplarla ; temas ettim, hakikaten içim sızladı:
Adana havalisinden; boyunduruğundan ve araba
dan boşanmış getirilmiş öküzlerin, kesildiğin i gör
düm. Bıı, hayvan Adana, Çukurova ve Konya
havalisinde günden: güne azalmaktadır. Hayvan-.
cılığin.büyük: bir servet.olduğunu; ve^memlekete
büyük döviz getirdiğini bilirsiniz.: Omm, için
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hayvancılığımıza lâyık olduğu, ehemmiyeti;: vcı>
mek lâzımdır arkadaşlar.
Bugün hayvanın mevcudu günden güne azalmaktadır deseni yerinde.» olur: Her- mahsulün
bir birliği: vardır, hayvancılığa şimdiye kadar
Devlet: eli uzanmamış veya: onu kalkındıracak
her hangi bir şey yapılmamıştır.
Eskiden, beri,. Padişah, devrinde İstanbul'u
Anadoluya; bağlıyan yollar* yoktu. Hayvan-1ar Karadeniz ve Akd eniz: yol 1 arı ile uz un bi r
seyyahatteıı sonra: İstanbul'a, varmakta, idi.
Onun:içinv mezbaha/ denilen yer Sütlüce/de;ya
pılmıştır. Halbuki/bugün; hayvanlar- doğrudan.
İstanbul'da Haydarpaşa'ya, inmekte1 ve iner inmez'bu: hayvanlar; için bir. inme parası; sonv
ra: rıhtıma', yanaşma: parası; ve m o t o r nakliye.
parası alınır, ondanı sonra mal: sahibi bir de
mezbahaya yanaşma ve mezbahadan, çılana: pa
rası verir,, Yani mezbahaya;yanaşma:parası;- mez
bahaya, . çıkarma;. parası;, mezbahaya-; ayak. bas
tı parası,. mutavassıt, parası;. kasaplarım parası,
colebcilerirı parası,
komüsyoııe ularım parasıy
kantar parası deyince hayvanın fiyatına %. 50
zam oluyor.
Burada, muhterem arkadaşlarım,, ben: sizi
şu şekilde' tatmin edebilirim : Ne'.hayvan:.'sahi
bi- kazanır,:ne/dc : et. yiyen vatandaşlarımız:.kazanır,•, Esas;.rolü:' oynıyaıi!. ve;kazanan:mutavas?
sıtlardır,: Fuzuli masraflar, b u , hayvanların:"
fiyatlarını günden: güne; artırmakta/; ve;: fiyata
lar bu; şeldklo: yükselmektedir. Dün hayvambor^
sası kiloda yarım, kuruş, 10 para alırkenı bugün/
bir: kuruş alıyor.: 50 kiloluk bir. ;hayvanda:.50
kuruş, borsa; parası; alıyor. Diğer masraf I arı. da
ilâve ederseniz,: 50/ kiloluk, buv hayvana/ en: az
20 lira vesait ve nakliye parası: olarak: verili- ;
yor. Onun için.bu:şekilde: fiyat yükseliyor, ve
memleketimizde; et bolluğu; varken s maalesef s bir
çok ;mevsimlerde et kıtlığı; baş gösteriyor.-.
Sayın. Bakanın temas ettiği:. noktada - tama
men , kendileriyle <, mutabıkım. Sayın* Bakana:
teşekkür ederim/;. Hakikaten:-et' kombinaları üzerinde , bir, seneden? beri •;. çalışmaktadırlar;:: Bu
et kombina! arı -. teşekkül S ettiği. takdirde:;; köylü;
nün elindeki hayvani arı .eni müsait»; mevsimler.de kesilecektir.: Istoklar. yapılıp, .piyasaya arzcdilecektir. Hayvanlarını, beslemek için;; vatan;
daşlarımızııi: uzun,' zaman sarf edecekleri.:; para
lar, , yem/ masrafları köylünün:, cebinde 'kalacalî-;
tııv O /-zaman i-köylü besi; hayvanlarına-i; değil;.

