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neslin çoğalmasını temin için dişi hayvanla memleket dâvası olmakla beraber bir de ihtiyacı
göz önüne almak için bu dâvayı ileri sürüyoruz.;
rın çoğalmasına kıymet verecektir. Bizde mu
Et kombinalarının faaliyetleriyle beraber İstan
ayyen keşim mevsimi olmadığı için et kıtlığı
bul'un
Haydarpaşa semtinde soğuk hava depo
ve ete karşı tahaccüm baş gösteriyor. Bugün Er
ları, buz depoları yapılırsa bir senelik etimiz te
zurum'da, Kars'ta kar yeni kalkmıştır. Emin
olunuz ki, arkadaşlarım; yine bu sene alef kıt min edilmiş olacaktır.
lığı dolayısiyle hayvanlarını yok pahasına sa
Muhterem arkadaşlar, bir gün tren yolu ke
tan binlerce vatandaşımız olmuştur. Eğer bir, silirse, Sivas'ın Karagöl Dağı kapanırsa ertesi
ot kombinası kurulursa, kış mevsimine geçmeden
gün istanbul'da et derhal fırlamaktadır. Mevcut*
evvel, daha son baharda kesilmiş hayvanlardan
kesim halinde olursa nakliyata da kolaylık olur.
gerido kalanlarına yiyecek ve saire kalacaktır ki Yüz hayvan nakledilen bir vagonra 400 tane ke
hakkaten et kombinası bu bakımdan memleketin silmiş hayvan nakledilir. Vagon sıkleti ve vagon
yüzünü güldürecek ve bambaşka şekle sokacaktır. darlığı da bu suretle azalmış olacaktır.
Et kombinası kurulmakla sakatat kısmından
Temenniyatım bundan ibarettir. Inşaallâh
da birçok faydalar sağlanacak, iç yağından ve
Sayın Ticaret Bakanı yakın zamanda bunu tesaireden sabun yapmak imkânları hasıl olacak, min edecektir. (Soldan alkışlar).
bunun da memleketin iktisadiyatına büyük te
2. — Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in,
sirleri olacaktı?.
Gümrük
Tarifesinde yapılması düşünülen deği
Malûmuâliniz sabun zeytin yağından imal
şiklikler
hakkındaki
çalışmaların ne safhada ol
edilmektedir. Halbuki bu kombina vücuda gel
duğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının
diği zaman artık hayvanın her bir parçası ayrı
açıklanmasına dair sorusuna Gümrük ve Tekel
ayrı istifadeye arzedilecek, yani boynuzundan
Bakanı
Sıtkı Yırcalı'nın sözlü cevahı (6/594)
tırnağına ve içyağma kadar her çeşit istifade
imkânlarına sahip olacağız.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Muhterem arkadaşlar; üzerinde durmak is
Hükümetin Büyük Millet Meclisinde 30.111.
tediğim noktalardan birisi de hayvanın pahalı1951 tarihinde okumuş olduğu programında
lanmasmı meydana getiren âmiller nelerdir, asıl
Gümrük Tarifesinin gerek tasnif ye gerekse re
bunun üzerinde durup bunu kökünden hallet
sim hadleri bakımından yurdun ekonomik ve
mek ieabeder. Esas itibariyle hayvan satışı pa
malî ihtiyaçlarını karşıhyacak şekilde ve millet
halı değildir. arzettiğim gibi aradaki nakliye
lerarası çalışmalarla ahenkli olarak yeniden
vasıtalan ve mutavassıtın almış olduğu kârdan
tanzim edileceği bildirilmişti. Aradan bir hayli
dolayı hayvan fiyatı yükselmektedir. Bugün alt
zaman geçtiği haldo bildirilen şekilde Gümrük
mışa yakın vilâyetimiz Anadoluda bulunmakta
Tarifesinde henüz bir değişiklik yapılmamıştır.
dır. Bu altmış vilâyetten istanbul'a hayvan gön
Şimdiye kadar bu sahada yapılmış olan çalışma
derilmektedir. Fakat bu hayvanlar Haydarpa
ların ne safhada olduğunun ve. ne gibi teknik
şa'da bırakılmamakta, Sütlüce mezbahasına gö
esaslara dayandığının Gümrük ve Tekel Baka
türülüp orada kesilmektedir. Çünkü Haydarpa
nı tarafından sözlü olarak açıklanmasına yük
şa'da bir mezbaha yoktur. Vaktiyle Haydarpa
sek müsaadelerini derin saygılarımla arz ve rica
şa'da mezbaha vardı, lâkin üç beş arsa sahibinin
ederim.
hatırı için bu mezbaha kapatıldı. Bütün hayvan
Kütahya Milletvekili
lar Sütlüce'deki daracık yerde kesilmektedir,
Mecdet Alkin
milleti orada soymakla meşguldürler.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI
Bu iş her ne kadar belediyenin işi ise de Sa
YIRCALI (Balıkesir) — Kütahya Milletvekili
yın Ticaret Bakanımızın bu mevzua el koymasın
da fayda vardır. Marshall yardımından istifade ile Mecdet Alkin tarafından sunulan 14.11.1952
günlü sözlü soruda Hükümetin 9 . I I I . 1951 ta
Haydarpaşa'da, Anadolu semtinde kombina ve
rihinde Büyük Millet Meclisinde okuduğu pro
soğuk hava dolapları tesis edilirse gayet yerinde
gramda Gümrük tarifeleri hakkındaki hususla
ve isabetli bir hareket olacaktır. Bundan başka
ra ait çalışmaların ne durumda olduğunun açık
mutavassıt kârı ile fuzuli fiyatlar kendiliğinden
lanması istenmektedir.
ortadan kalkmış olacaktır. Davamız yalnız bir
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