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Şeker niçin pahalanıyor?
((Alpullu» müdürü izahat veriyor...
...Verîyor ama bu beya nat, vaziyeti izah değil,
büsbütün i ğlâk ediyor

Şekercilerin kontenjan dolayısile piyasada toz şeker bulunmamasından,
Alpullu şeker fabrikasının da bir çu ; val toz şeker fiatı 35 liradan 40,50 li raya çıkardığından şikâyet ettiklerini
yazmıştık.

Alpullu fabrikası ne diyor?

Alpullu şeker fabrikası müdürü Hayri
B. bu mes'ele hakkında dün kendi» Ie görüşen bir muharririmize şu iza hati
vermiftir:
j
«— Kontenjan usulünün ihdas edildiği 16 teşrinisaniden itibaren memleketin her tarafında şeker fiatlan yüksel •
meğe başlamış, ihtikâr kapısı açılmış •
b. Buna rağmen Alpullu şeker fab rikası geçen seneki kampanyasmı he nüz bitirmemiş olduğu cihetle depola nnda külliyetli miktarda şeker bulun •
masi sayesmde kontenjanın intişann dan evvelki fiata hiç zam yapmaksı •
zın şeker satışına devam etmişti. Fa kat alâkadarlann her türlü ihtimalâtı
derpiş ederek istihlâk miktanndan fazîa
şeker almaları harcıâlem olan toz şe kerlerh miktannı tüketti. Alpullu şe •
ker fabrikasının İstanbul depolartndan
da bu cînsten ancak 20 - 25 vagon kadar
şeker ktlmış oldu. Bu miktar şeker şirketinin devair, hükûrnet ve müessesah
bayriyeye bağlandığı miktarlara bile
tekabül etmiyordu.
Diğer taraftan fabrika deposunda
alakonultn şeker Trakya halkuun ihtiyacına anok tekabül edebilecektir.
Normd şekerimizin sabşı bir kaç
gün evveîne kadar devam etmiştir. Şu
bir kaç gin içinde normal şekerin fiatı
35 ten 40 ve hatta 42 ye çıkmışbr.
— Malolmadıkça fiat olur mu?
— Mal vardır. Fakat 34 - 35 lira •
Iık şekerleı 4 0 ve 4 2 ye kadar satıl •
nuştır.
Diğer tanftan piyasada ihtiyaca kâfi
miktarda kü> şeker ve dubbafine şe n ker mevcuttf. Bu cins şeker fiatlan nın yukselmenesine sebep henüz Al pullu'nun depjlannda bu cinsten hayli
şeker bulunmaıdır. Bugünkü şeker mes'elesi Alpullu ta şekerinin bitmesi dolayısile ihdas edbniş toz şeker ihtikâ nndan başka Kr şey değildir.
Şirketimiz piyasaya kâfi miktarda
. toz şeker ınedebilmek için Usak şe ker fabrikuının muavenetini istemiş,
dün mezUr fabrika müdiri umumisi
i Remzi Bele mutabık kalmıs, Usak şekerinin peyerpey tstanbul'a celbi fle tereffüe mni olmağı temin eylemiştir.
Orijinal Boyut : 13 * 29 cm

Uşak'tan tstanbul'a şeker celbinde
masarifi nakliye, sigorta ve avariye gibi
hususat teemmül olunmuş, Usak toz
şekerinin fiatı İstanbul'da 4 0 kuruş
olarak hesap edilmiştir. Fakat Uşak'tan
tstanbul'a şeker gelmesi beş on güne
mütevakkıf bir iş olduğundan şirke timîz şekercilere bir sühulet olmak üzere
kendi deposunda bulunan 13 vagon
şekerin Uşak'tan gelecek şekerle teb dilini kabul etmiştir. Şirketm bu hattı
hareketi münhasıran piyasaya toz şeker arzedebilmekten ibaret bir tavas •
sut ve delâlettir.»
CUMHURİYET — Alpullu şeker
fabrikasının beyanatı, doğrusu, bizi
tatmin etmedi. Çünkü bu beyanat toz
şeker fiabnm 35 ten 42 ye kadar çık mış olmasmdaki hikmeti, mantikî bir
surette izah etmiyor. Şeker ihtikânnı
yapan kimdir? Alpullu şeker fabrikası,
şekeri, doğrudan doğruya şeker ve şekerli mevad imal edenlere satıyor. Ortada başka tavassut eden yoktur ki
şeker fiabnda bunlar ihtikâr yapsın,
fabrikadan toz şekeri alanlar, bunu toz
şeker halinde değil mamul şeker ve
şekerli madde halinde sahyorlar. Şu
halde satıcı ile bu alıcılar arasında toz
şeker fiatuu 35 liradan 4 2 liraya ka dar yükseltmek suretile ihtikâr yapan lar kim olabilir? Alıcılar mı? Şeker
fîatınm yükselmesinden şikâyet eden
bu alıcılann ihtikâr yapması akla bile
gelmez. Uşak şeker fabrikası şekerlerinin
yüz kiloluk çuval başına, beş buçuk lira
fasla fiatla satılması, demek bu iki
fabrikanuı aralarında anlasarak fiatı
yüzde on iki buçuk nisbetinde arthr malan demek değil midir? Uşak şeker
fabrikası da, şekeri pekâlâ 35 liraya satabilir. Ve mesafenin uzaklığı nazari i •
tibara alınarak ufak bir tezayüt te ka •
bul edüebilir. Fakat bu farkın beş buçuk lira olması kabul edilemez.
Esasen, Alpullu şeker fabrikasının,
kendinden müstakil bir fabrika olan
Uşak şeker fabrikasından muavenet
istemesi de hayli garip ve manidar •
dır. Uşak şeker fabrikası, kendi mal larım tstanbul piyasasına doğrudan
doğruya satamaz mı ki Alpullu'nun yar- \
dımına, yahut ta Alpullu onun yar - J
dımına muhtaç oluyor.
î
Tekrar ediyoruz ki Alpullu şeker fab-I
rikası müdürüniin beyanatı, feker fi m I
ahnın aşağı yukarı yüzde on iki nisbe - I
tinde artmasmdaki hikmeti izah etmi • |
yor, bilâkis büsbütün iğlâk ediyor.

