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Asherî vaxiyet

Doğu cephesinde
Rus taarruzları

Dün gelen haberler doğru olduğu takdirde
Almanların Stalingradı tahliye ederek
elde kalan kuvvetleri geri çekmenin bir

kolaymı bubnaları iktıza eder

Kendi davalarımız

Milli Korunma
kanmnmnn

(Ba* Urafc 1 tad gahifede)
iflrseğfie Don arasmda muharebe eden
büyük blr Mihver ordusunun tamamil
gerisinde büyük önemi haû bir köprü
haşı mevkil olduğn için onun diişmes:
ba ordayn büyiik bir tehlikeye düşü
rerek frfc»—»— sevfcedebüeeek mahiyet
tedir.

Bastar «ynl umaııda Kalaç'm 20 kflo-
inetre kadar cenub doğnsunda Krivono-
jrigirskaya ile Stalingradm 80 Mlometre
kadar cenubunda Abgenerovo mevkd ve
istasyonlannı zaptettiklerini büdirdik-
lerine gön bn yerler ve Kfllaç daha
Eyade, cennbdan taarrnz eden Rus kuv-
vetleri tarafandan ahnmı» olsa geroktir.
Bn mevkilertn düştfiğü oaberi doğrn ol-
duğu takdirde Stalingradla Don arasın-
daki Mhrer kurvetlerinin eenub ve ee-
nub batıya giden demiryota mnvnala-
larile gerileri kesilml? denektir.

Ba haberlerln doğru çıkması halinde
tefalikeli bir vaziyete düşmesi tabiî olan
Bfihver kuvvetleri takriben yinni bes
kadar Alman tümenidir. Zaten Baslar
alta piyade ve bir nrhlı tttmenini simdl-
den bozup dağırtıklanm, yedi rümeni
•ğır kayba nğrattıklaruu ve fiç günlük
•avaşta on binden fazla esirle 300 den
fada top aldıklannı bildiriyorlar. Bun-

/ hnn doğrn olması halinde Almanların
Staüngradı tabüye ederek elde kalan
kuvvetleri geriye çekmenin bir yolunu
tmfanalan iktıza eder. Çönkıi bnnn yap-
madıklan takdirde Volga dirseği ile Don
arasmdakl Mihver kuTvetlerinin mah-
volmak tehlikesi vardır. Bnnunla bera-
ber, Bnslarm ilkbahar Ilarkof taarru-
sunda oldnğu glbi, tehHkell surette içe-
ri giren Sovyet kuvvetleriniıı yan ve
gerilerine Almanların her iki taraftan
taarruz ederek vazyeti dfişnuuun alejhi-
ne çevirmelerl kabildir. Her ne olnrsa
olsnn muharebe variyeti gerck Stalin-
gradda ve gerek bu harab sehirle Don
arasında meveud olan Mihver kuvvet-
terfnin lehinde değildir; bilâkis çok a-
kyhmdedir. Almanların bn vaziyeti dfl-
•eltebllmeleri için yakmlarda kâfı znik-
tard» feıi ve z&hh ihtiyat kuvvetlere
malik olmalan iktna eder. Bunun mev-
şud olup olmadığı ve vaziyetin Mihver
fehine düzelip dttzehmyeceJH elbette bel-
B olaeaktır.

Almanlarm asü doğu eepbecinde mfl-
dafaaya geçmelerinden Rusların kuvvet
yığmak hususunda istifad* edebildikle-
ri yer yalnız Stalingrad ve dolayları de-
ğildir. Onlar Novorosisk, Tuapsc, Nalçık,
Alagir ve Mozdok bölgelerindeki kıt'ala-
rnn takviye ederek bnralarda da Mihver
knvvetlerine şiddetli karşı taarruzlarda
bahınmuşlar ve anlaşıldığına göre Vladi-
Kafkasta Almanlara ehemmiyetli bir
karşı darbe indirmişlerdi.

Şimdi bittün mesele blr yandan Mtit-
tefDderin simall Afrikaya kuvvetler çı-
karmalan ve bütün gimall Afrikayı ele
feçlrmek niyetile Tunusla Garb Trablu-
snna yürtimelerl dolayısile cenubt Fran-

tava, îimalî Afrikaya, BaJkanlara, hatte
İtalyaya bile bir çok kara ve hava kuv-
vetleri sevkine mecbur olan diğer yan-
dan MUttefiklerin muhtemel ikinci cep-
he teşebbüsüne karşı batı Avrupada bfi-
yiik kuvvetler rutmak zorunda bulunan
Mihverin gerek doğu cephesindeki tpltli-
keli olaylan düzeltmek ve «erek Stalin-
gradla Kafkasyada yenlden taarruz te-
şebbösünfl ele almak için lcab eden ye-
dek kuvvetlere maUk ehıp olmadığıdır.
Kâfi dereeede yedek kuvvetleri yoksa o
zaman her yerde zayif olmakiansa Mih-
verin önemli bölgeleri tercib etmeleri
iktıza eder.

H. E. ERKtLET

Türk Tıb Encümeni
25 iklncitesrin saat 18,5 ta Cağaloğ-

lunda Etıbba odasında içtima edecektir.

Tuz niçin bulunmuyor?
Son gunlerde şehrimizde tuz darlıgı

ehemmiyetli blr sekil almıştır. Bakkal-
larda yemeklik tuz bulunmadıgı gibi saf-
ra tuzu da yoktur. Yaptıgımız tahkikata
göre İnhisarlar İdaresinin elinde de tuz

''kalmamıştır. Izmirde tuz yUklemekte o-
lan Kaplan şilepinln gelmesi beklen-
mektedir. Inhisar, daimî tuz sarfeden
müesseselere ihtiyaçlanm kendi vaa-
talarlle tzmlrdekl tuzladan almalannı
tavsiye etmiştir.

Silivri kaza kongresi
Cumhuriyet Halk Partlsi Silivri ka-
ı kongresi, dün Sılivridekl Partl M-

nasında toplanmış, bir sene zarfında
yapılan 15lere dair hazırlanan rapor

Hafif cezalı suçlar
için yeni bir usul

tatbik edilecek
Milll Korunma Kanununda yapılması

düşünülen değışUüiklere göre, tatbüsat
«afhasında iki esastan harekete geçüe-
cektlr. Bu kanun mevzuuna munalefet-
lerln miktar ve kıymet ltibarile hafıf
cezayı icab ettırdığı hallerdeAdliye Ve-
kâletlnce tayin olunacak blr haüm, Be-
ledtyeden müntenab iU azanın bühassa
lstişarl yardımlle çalışacaktır. Bu bir
arada çalıjma Ue bej llradan yüz liraya
kadar para cezası ve bir aydan bir sene-
ye kadar dUkkân kapatılması kaxarlan

Şeker meselesî
Hukûmetin son

zamanlarda fiatlara.
yaptığı zam dolayı-
sile şeker, günlük gö
rüşme mevzulan a-
rasına girmiştir. Şe-
kere yapılan bu

Yazan:

A. Hamdi Başar Î
sebebi Başveki- | kette saf İküsadcılar, zarariı bir iş ola-

lin senelik nutkunda açıkça ifade olun- I rak tanıdıklan şeker sanayiinin kurul-
muştur: 100 bin ton mala Ihtiyacunız I masına karşı cephe almaktan çekinme-

okunduktan sonra, Sllivri halkı namına
söz alan hatiblerin umumî dilekleri din-
lenllmiş ve yeni idare heyeti ftzası se-
çilerek toplantıya son verilmis.tir.

Ord. Prof. Fahreddin
Kerimin konferansı

Emlnönu Hâlkevl Dil-Edeblyat sube-
sinin tertib ettiği serbest konferanslar-
dan dördüncüsü, Ord. Prof. Dr. Fahred-
din Kerim Gökay, 26/11/1942 perşembe
günü saat (18) de, <9osyal âmillerln «1-
nir cümleslne tesiri> mevzuunda vere-
cektir. Konferans» gin» serbesttir.

80 kuruşa ekmek , satan
kahveci

Bahkpazannd» kahveci îbrahimin çı-
ragı Mehmed vasıtaslle karnesiz olarak
seksen kunışa ekmek satügı haber ahn-
mıs, yapılan aramada dükkânda on üç
ekmek ele geçirümistir.. Kahveci, Millî
Korunma Mahkemesine verümistlr.

İki cesed bulundu
KüçUkpazarda demirtas mahallesmde

Şeyh Davud sokagında bir gencin cesedi
bulunmuştur. Penerde oturan Tahsinin
cesedi olduğu anlaşılmış, morga kaldı-
nlmıştır.

Feriköyünde blr arsada da yeni dog-
muş bir kız çocuk cesedi bulunarak, bu
cesed de morga gönderilmistir.

veniebllecektir. Şlmdiye kadar Milll Ko-
runma Mahkemelerine gelen davalano
çogu da, mevzulan bu esaatan olanlar-
dır. Ve üeride bu davalara adll ve beledl
blrleîlk bir tejekkül tarafından bakıl-
masile, bu glbi l̂ lertn uzamadan karara
baglanması imkânı gözönünde tutulmak-
tadır. Çünkü, bu gibi davalarda gerek
vukuf enli aıfaüle, gerek türia clhetler-
den latü&mlarla beledlyeye müracaate
artık nacet kalmıyacaktır. Adll ve beledl
Mrlestk olacak tesekküllerin kararlan
temylzslz, kat'l olaeaktır. Şimdi faall-
yette bulunan Milll Korunma manke-
meleri de, hürriyetl tahdld eden ceza-
lan müstelzim füllerle, fazla ehemmi-
yetli ihtlkar hâdlseierine ald mubake-
melerle meşgul olarak, bunlarda daha
çabuk netlceye varmak unk&nını bula-
caklardır.

varken bu yıl fabrikalanmız ancak 50
bin ton İstihsal ediyor. Dışandan da şe-
ker getiremiyoruz; lstihlâkleri kısarak
bir muvazene kurmak lâzun geüyor.

Şeker meselesî geçen 1914 - 18 harbin
de memleketimiz için daha mûhlm bir
raevzu olmuştu. Çünkü e zamanlar hu-
dudlartmız içinde bir kilo «eker eldı
edemiyorduk, Şeker sanayii Tûrkiyede
Cumhuriyetten Eonra giriştiğimlz kal-
kınma hareketleri araauıda başlamıştrr.
Ancak dört fabrika kurabildik, ve köy-
lümüze pancar ekimini öğretmek yoluna
yeni girdik. Alpullu, Uşak, Eskişehir ve
Turhalda bulunan fabrikalanmız tam
randımanla çalı^salar bile memleket ls-

bir tarih canlanıyor... BSyük Wr san'at şahlanıyor

Bu perşembe akşamı

L A L E Sinemasında
Amerikanm 4 büyiik yüdın

CLAUDETTE COLBERT - ELÎSSA LANDÎ -
CHARLES LAUHTON - FREDRtCH MARC

m yarattığı: T Ü B K Ç E

KANLI SÂLTANAT
AsnrUnn e«hd yaratamıyacağı en muazzam abide, bütün başlan

döndüren sonsuz bir ihtijamdlr.
DBKAT : t k akşam için numarall yerierinlzi şimdtden kapatmayı

Holivudun en güzel ylldızi. HEDY LAMARR'ln rakibi

JOAN BENNETT'in
FRANCHOT TONE

fle beraber yaratüklan ve blr aşk lzdlvaelnm hissî ve müesdr
romanlnı tasvir eden

İZDİVAC CİLVELERİ
GüzeL sevimli ve eğlenceli filminl takdim ediyor. Gene ve ya?lı iki zevc

arasmda bir intihab... Hangisl daha emin bir zeve olabilir...

A R K'ta
Bu CUMA günü akşamı

Ytküan Saadet
Werner KRAUSS • Gisela UHLEN • Mariin URTEL

Ajmi kla seven 2 kardeş... Gözlerlni kaybeden bir baba... Hayat
ngurumu... Mel'anet ve hiyanetliğin cezası... Adaleti ilâhiye.

Göz yaşlarile, hıçkırıklarla seyredile
cek bir aile fadası... Bir aşk dramı

Univertite Rektörü geldi
Birkaç gündenberi Ankarada bulunan

Üniversite Rektörü Cemil Bilsel şehri-
mize dönmüştür.

Profesör Cemil Bilsel Ankarada, yeni
ders yxh münasebetile, Ünlversitenın
ders vaziyeti ve ihtiyacları etrafında a-
lâkadariarla temaslarda bulunrouştur.

Hükûmet, zeytinyağı
almağa başladı

HUkumetin «eytinyagı lstihsaJâtınm
yuzde on beşini aynen satın almak nu-
susundakl kararının tatblkına geçilmek-
tedir. Değer pahasile yapılacak olan bu
mubayaat için Ticaret Ofislne emir ve-
rllmlîtir. Ticaret Oflsi sehrimlzden Ege
bölgesine alınacak zeytinyağlan için
15,000 varil göndennektedir. Bu varille-
ri götürmek için Demir silepi tahsia o-
lurunuştur.

Tramvaylara ne kadar zam
yapılacak?

Kömür fiatlannın arîması üzerine,
tramvay bilet ücretlerine de zam yapıl-
ması kararla»mıçtır. Bu zam, birincl ve
ikinci mevki arabalar için ayni nispette-
dir. Bilet ücretleri her iki mevkide de
İkişer kuruf artaca^ ve birinci mevki
yolculan 10, ikinci mevki yolculan yedi
kuru? bilet ücreti ödiyeceklerdir.

Yeni zamlann tatbikına yılbajından
itibaren başlanması muhtemeldir.

Yakalanan hırsızlar
Patüı, Edirnekapı, Kumkapı ve lâleli

taraflannda son günlerde bir çok nırs^-
hklar olmakta, suçlular bulunamamak-
taydı. Emniyet lklncl $ube müdürlügü
tarafından bu hırsızlık nâdiselerinin
maznunlan dtin yakalanmıştır. Balatta
odun lskeleslnde yatıp kalkan îlya ile
tsrall adında olan bu hırsızlar çaldık-
lan e§yalan sattıkları yerlerde göster-
mişlerdir. İki hırsızm soyduğu evler şun-
lardır: Edirnekapıda 215 numaralı Ha-
fizenin, 267 numaralı Nazlfln, 62 numa-
ralı Ahmedln, Patihte Haydarbey cad-
desinde 7 numarall Ferldin, Fevzipaşa
caddesinde 74 numaralı Ferldin, Hırkal-
serifte Fatmanın, lâlelide Reşidpaşa
caddesinde Haydar apartımanında Şefi-
kanın, Kumkapıda bir adamın evlerL

Hırsızlar her eve nasıl girdiklerini en
ufak telerrüatına kadar itiral etmişler-
dir. Çalınan mallann sahiblerine iade.
sine baalanznıstır.

* * •
Tarabyada Yeniköy caddesinde 18 nu-

maralı Melâhatin evinin kapısı kırılmaît
ve ayni yerde Zarifyana aid köşkün
pencere camlan kırılmak suretile hırsız
ginnlf ve blr çok eşyalar çalarak kaç-
mıştır. Günlerce yapılan tahkikat so-
nunda Rlzeli Hasan Kurtuluşun bu iş-
leri yaptıgı tespit olunmuş ve hırsız Ta-
rabyada bir çeltik tarlasmda kulübede
uyurken yakalanarak Emniyet Müdür-
lügüne getirilmiştir.

Rektör Cemil Bilselin
konferansı

Üniversite Rektörümüz Cemil Bilsel,
önümüzdeki pazar günü, Üsküdar Halk-
evlnde blr konferans verecektir. Rektö-
rOn Aanadolu yakasında ilk defa vere-
ceği konferans, bütün o muhitte şimdl-
den alâka uyandınruştır.

Konferans
Profesör Nlhad Reçad Belger bııgün

saat 18,10 da Üniversite konferans salo-
nunda (Gıda, rejim ve hasta) mevzulu
bir konferans verecektlr. Konferans ser-
best olduğundan herkes gelebilecektir.

Bir tavzih
Mustafa Komili oğulları Saüh ve Nec-

mj Komili şirketinden aldığımız bir
mektubda deniliyor ki:

Gazetenlzin 20.11.1942 tarih ve 6560
sayıh nüshasının birinci sahifes'-nde
«Halk nasıl soyuluyormuş?» başhklı ya-
ada İstanbul Belediyesi Teftiş Heyetinin
sıkı kontrolu neticesinde muhaberatı
elde edilen Yorgi Terzioğlu ile alâkadar
Ahrned Komilinin firmamızla hiç bir a-
îâkası olmadığını sayın gazetenizin ayni
sütununda tavzihen neşrini rica eder,
bilvesile en derin saygılanmıa sunanz.>

tihlâklerinin tamamını güç karşılıyabi-
lirler. Halbuki seker istihlâkâü gün
geçtikçe artmaktadır. Hem fabrikalan-
mızın adedini çoğaltmak, hem de pancar
ekimini çoğaltacak tedbirler almak zo-
nmdaydık. Bu husustakl plânlanmızı
tamamlıyamadan 1939 harbi patlak ver-
di. Birçok ziraat istihsallerimhde görii-
len gerileme bunda da oldu; köylü eski
seneler kadar pancar ekmedi; bu yüzden
ve belkl de İmalâta vesaireye aid başka
se'bebler de tesir etmis olarak seker ls-
tihsalimiz 80-100 bin ton arasında olmak
lâzmıken güçlükle 50 bin tonu buldu.
Şeker meselesiıün bize aid irinmniin Ja-
sası bundan ibarettir. Görülüyor ki ge-
çen harbe nazaran bu hususta çok daha
müsaid mevkide bulunuyoruz- Vakıâ o
zamanlar çekerin kilosu 4 liraya satıldı-
ğını düne kadar hayretle söylediğitniz
halde bugün resml fiatm bes llradan
fazla ohnasına bahlarak Umuml Harb
fiatlarmı da geçtiğimlz ileri sûrülebillr.
Fakat bu iddia bir mübalâğa v« hatta
mugalâta suretile karşılanmaltdır. Bir
kere fiat bfltün eçya arasındaki nispetln
ifadesidir. Geçen Umumî Harb esnasın-
da bllindiği üzere flaüar yükselerek öy-
le blr hrfde geldi ki, harb bittlkten son-
ra dahllbkluk bu yükselmls fiatlar
memleketimlzde düşmedL O zamanki
fiatlarla simdikiler arasında en az yan
yanya fark vardır. Yani »imdiki 5 lira-
mn o zaman Slçülerine göre lfadesi tak-
riben 250 kuruştan ibarettir. Bundan
maada o «HHMTI sabit gelirlilerln kazancı
şimdikilerin yarısından daha azdı. Bu
bakundan geçen harb flatlarile bugün-
küleri mukayesede daima bu İki faktör
jrözönüne alınmaudır. Şurasını da unut-
mamak icab eder ki harbe girerken mü-
him stoklar eümizde olduğu gibl harb
esnasında da Almanya ile olan doğru
»imendifer nakllyaü sayesinde ?eker ge-
tirtmek mümkündü.

Şeker meseleslnin son flat yükselişl
yolile istihlâk ve isühsal miktarlan ara-
sında bir ayar yapıhnasuıa dair olan hü-
kûmet karan, gözümüzü dünya ve Av-
rupa seker vaziyetine çekerek bu me-
seleyi kısaca incelememize vesile oldu.
Herkesçe bilinmektedir ki şeker işi dün-
yada iki ayn lstihsal eekli ve iki ayn
dava halindedir: Şefcerkamısile istlhsal
yapan denizasnı memleketler ve müs-
temlekeler, seker pancarile istlhsal ya-
pan Avrupa memleketleri ve şimall A-
merika.

Şekerkamlşı, insanlar için en az 1000
senedenberl bilindlği halde pancardan
şeker istihsal edilmesinin (1830 da bir
Alman klmyager tarafından keşfedildl-
ğine göre) ancak yüz on iki ydlık bir ta-
rihl vardır- Her iki ziraatin şekli, ikliml
tamamen birbirinden ayndır: Şekerka-
mışı tamamen sıcak memleketlere mah-
sustur, ve zeriyaö için büytik insan e-
meğl istemez. Halbuki pancar mutedll
memleketler mahsulüdür, ve ilkbaharda
çok el emeğine muhtacdır. Bu itibaria
pancardan seker istihsali nüfusu fazla
olan medenî memleketlerm lşidir. Bun-
dan başka olarak, pancar yahm seker
istihsaline yaramayıp aynl samanda
küsbesi kuvvetli bir hayvan gıdası ola-
rak kullanılır, bu bakımdan da süt
hayvanları çok olan memleketlerde bu
ziraatin yayılmaa ekonomik başka blr
fayda da hasıl eder.

Dünyada kamış ve pancar vasıtasile
elde edilen şekerlerin ayn İklimler, ayn
ekonomik mıntakalar ve ayn siyaset sa-
halanna dahil olması ve birinin tama-
men enternasyonal flnans elinde bulu-
nuşu, ddğerinin ise daha çok millî ka-
rakterler tasnnası yüzünden mühim
mücadeleler olduğu malûmdur. Bilhassa
geçen harbden sonra şlddetlenen bu mü-
cadeleler ve kûba şekerciliğinin mahvı-
na kadar gitmesi beklenen büyük fiat
düşkünlüklerile sonunda şeker müsteh-
sllleri ve müstehlikleri olan büyük
devletlerin imzaladığı 6 mayıs 1937 iti-
lâfnamesi tafsilâtı tlzerinde okuyucula-
nmı yormıyacağım. Bu yazımda sadece
bu meseleye kısa bir bakıs atabilmek
üzere, dünya şeker sanayiinde ve tica-
retinde kamış ve pancar usulüne bağh
memleketler arasındaki rekabet hakkm-
da bir fikir vermekle i&tifa edeceğim.
Filhakika şeker, bilhassa son senelerde
eski ve yeni dünya übsad organizasyon-
lan arasmda mühim rekabetlere ve kav-
galara vesile olmuştur. 1914-18 harbin-
den sonra hemen bütün Avrupa memle-
ketleri şeker istihsâllerini çoğaltmağa,
kendi ihtiyaclan olan şekerleri kendi
memleketlerinden tedarik etmeğe dur-
madan tığraşmışlardır. Öbür taraftan
istihlâk pazarlarmı iaybetmemek üzere
şekerkamışile yapılan sanayi de durma-
dan çabalamıştır.

Avrupa memleketlerinde şeker sana-
yiinin İnkişafı milletler İçin daima feda-
kârlığı mucib olmuştur. Çünkü Kûba
gibi şekerkamışile istlhsal yapan mem-
leketlerle Avrupanın fiat bakımından
rekabet etmesi imkânsızdır. Bu fedakâr-
lığın sebetıi nedir? Hemen her memle-

mislerdir. Onlara göre Kûbadan iki ve
hatta üç misli daha ucuza şeker getir
mek mümkünken, sırf bir san'at şubesi-
ni zorla yaratmak üzere millî hesablar
dan böyle fedakârlıklar yapmak, şekeri
halka pahalı yedirtmek doğru değildir.
Avrupada yarım asır kadar sürmüş olan
bu görüşler bizde dahi ilk seker sanayi
kurulduğu vakit kendini belli etmişti
ilk fabrıkalarımızı kurarak kendi şeker
lerimiz piyasaya çıktığı HITHTI yalnız
fabrikalann bir kilo şeker amortisman
payı olarak ayırdıklan para ile limanla-
rımıza gelmiç ecnebi şekerini satın al-
mak mümkündü. Bunu düşünen ve na-

iktsad prensipleri dışında hayaU
göremiyen bazı iküsadcılanmız açık ve-
ya zımnf sekllde «eker sanayiine aleyh-
tar oldular. Yalnız şu farkla ki bunlar
Avrupada dahi şekerin pahalıya mal ol-
duğunu ve o memleketlerde Iç piyasa-
larda o zamanlar en az bizimki kadar
pahalı satıldığını unutuyorlar, ve Û
manlanmıza gelerek ucuzca sablan şe-
kerleri dünya seker istihsal fiatı olarak
kabul ediyorlardı. Halbuki her memle-
ket şeker sanayii İçin fedakârllk yap-
makta, iç plyasalannı yükselterek bu
sanayii korumakta idi. Buna mukabll
ihtiyacdan fazla kalan şekerleri ise fab-
rikası olmıyan veya kendine İstihsali
yetmlyen memleketlere Kûba fiaüna,
yani maliyetten iki üç mlsli ucuzuna
satmağa mecbur kalıyordu. îç istihlâk
piyasası geniş olmıyan ihracatçı memle-
ketleri ve bilhassa Kûbayı mahvedecek
mahryette olan bu delice satışlara baka-
rak rantabl bir iş olmadığı iddiasile, şe-
ker sanayiinin memlekette kurulmasına
aleyhtar olan görüş, Türkiyeyi idare e-
den realist siyaseti müteessir etmedi;

re kısa zaman zarfında yurdun dört ay-
ı yerinde dört fabrika kunnağa muvaf-

:ak olduk. Bugün müteessîr olduğumuz
lokta bu fabrikalann kâfi dereeede ço-

ğalülmamış ve istihsâllerinin memle-
ket lhtiyacına yetişecek hadde oLmamış
)ulunmasıdır.

1939 harbi başladıktan sonra Avrupa
memleketleri için şeker meselesi tir kat
daha ehemmiyet kazanmıştır. Medenî
layata ablan memleketlerde şekar hal-
kın birinci dereeede gıda maddesini teş-
kil ettiği için bunun noksanlaşraası su-
etile beslenme seviyesinin düşmesl teh-

likesi önlenmek lâzım jelmiştir. Bilhas-
en büyük seker müstehliki oldugu

kadar tnüstahsili de olan Almanya bu
stihsali çoğaltmak imkânını bulmustur.
939-40 kampanya senesinde Almanyada

istlhsal olunan şeker 2 milyon 320 bin
:onu buhnuştur ki blr sene evveline na-
zaran 194 bin ton fazladır. Ayni sene
zarfında İtalyada dahi seker istihsali ço-

almıs olup eski seneden 79 bin ton faz-
lasile 478 bin ton olarak kaydolunmus-

tur. şeker meselesine
atfedllen ehemmi-
yet Macaristan, Bo-
hemya, Çekoslovak-
ya gibi memleket-
lerde de tesirini gös-

termiş ve bu memleketlerin hepsi kendi
üıtiyaçlan dahilindeki şekerleri tama-
men istihsale muvaffak olmuşlardır.
1940-41 kampanyası ise bu miktarlardan
az olmasa gerektlr.

Malûm olduğu üzere dünya şeker is-
tüısalâtı 29 buçuk milyon tona yaklaş-
mak ltibarile nüfus başına şeker lgtlh-
lâkâtı dünya vasatlsine göre senede tak-
riben 14 kilo olarak hesablanmaktadır.
Bittabi bu miktar içinde hemen hiç şe-
ker yemiyen vahşi ve yan bedevî in-
sanlar, sıcak memleket ahalisi de dahil
olduğu için, bu vasatî medenî memle-
ketlerde yüksektir. İstihsal miktarma
Almanyada takriben 29, Fransada 24,
Polonyada 2 ,̂ Rusyada 16 kilo gibi. Bi-
zim senellk Istihsalimiz ve istihlâkimiz
100 milyon kilo olduğu zaman dahi dün-
ya vasatisinden aşağı (senede takriben 5
buçuk kilo) şeker sarfederdik. Şimdi
harb ve fevkalâde şartlar dolayısüe bu
miktan yarıyarıya İndlrmek suretile
dünyanın en az şeker yiyen memleket-
lerinden birl olduk.

Şunu da untmamak l&znndır ki mem-
leketimiz meyva yetlştiren ve bütün
meyvalarında mebzul miktarda şeker
bulunan memleket olduğu için şekersiz-
likten Avrupa memleketleri nispetinde
müteessir ohnayız. 50 bin ton şekerimiz
yanında bir o kadar üzümümüz, ona ya-
kın incir ve diğer kuru ve şekerli mey-
valanmız vardır. Yazm ise bütün şeker
ihtiyacımızı yaş meyvalardan temln
mümkün olduğu gibi, şeker yerine pek-
mez ve ba] dahi kullanılmaktadır. Bu
bakımlardan şekersizlik blzde mııtlak
manada bir gıdasızlık meydana getirmez.
Ancak hastalar ve çocuklar için mutlak
bir zarurettir ki onu da hükûmetin fa-
kir olanlara ve sabit gelirlilere ucuz şe-
ker temini sistemile telâfi edeceğini u-
muyoruz.

Ancak şeker meselesinde şu kısa iza-
hatımdan ve tam lâzım olduğu bir sıra-
da İstihsali yanyarıya düşüren şartların
tetkiklnden çıkacak netice şudur ki
Tûrkiyede şeker meselesi dünya rekabet
fiaüarınm gözönüne alınarak bir mali-
yet hesabına göre ayarlanacak mevzu
değildir. Tûrkiyede her türlü fedakâr-
hklar yüklenilerek, en modern manada
ziraat ve sanayi yaratılarak daha en az
beş fabrika açılmahdır. Bu suretle şeker
istihsalâtımızı hiç olmazsa nüfus başına
10 kiloya çıkarmak yolunu bulmalı, ve
şimdikl yediğimizin dört mislini, bu-
günkü sartlardan evvelkinln İki misüni
ylyerek şimdiki sıkıntılarmıızı unutnıa-
hyız. Harbin sonunda derhal başaraca-
ğımız işlerln başına bu şeker maddesi-
ni koymak, bu arada da önümüzdeki
kampanyadaki istihsal miktarını fabri-
kalann is kudretinin azamislne ulaştır-

;ak ve bunun için de gereken tedbirleri
almak gerektlr. Bu yolda yürüyen hü-
kûmete basanlar dilerlz.

Ahmed Hamdi BAŞAR

Serbest fikirler

Prof. Ziyaeddin Fahrinin konferansı

Ziyaeddin Fahrinin, dün Eminönü Halkevindeki konferansından bir intıba

Güzlde ve genc profesörlerimizden
muharrir arkadaşunız Ziyaeddin Fahrı
Fındıkoglu, dün akşam Eminönü Halke-
vinde cNamık Kemal'in tarihçıligi»
mevzulu mühim bir konferans vermiştir.
Seçkin ve kalabaük bir dinleyici küt-
lesi önünde profesör ezcumle Osmanh
mtiverrihleri içinde Namık Kemal'in
mevkiini tayin etmiş ve iki çeşid tarih

•lâkfcisini izah ederek bunlann hikâ-
•eci tarih ve ciddî tarih olduklannı
iöylemışür. Namık Kemal'in ciddî ta-
hten maksadı modern tabirle tarih

elsefesldir. Bu felsefe ötedenberi uzvi-
retçillk denen tarih ve sosyoloji dok-
;rinlerine dahildir.

Namık Kemal bu çeşid tarihçiliğl Ibni
îaldunla başlaınaktadır. Kendi ifade-
ılyle .tarih fennine bir usul vazetmek,
•kayiin sahihini kâzlbinden temyiz et-

mek serefi bu Arab tahirçlsine aiddir.»

Bununla beraber Namık Kemal İbni Hal
dunu tenkid etmekte ve şöyle duşün-
mektedir: «Bu müverrih devletlerin öm-
rü tabiisi olmak gibi yanlış fikirlere
düşmüştür. Bununla beraber bu hatalar
müverrihin şerefine halel getirmez. >

Konfeanscı bundan sona Namık Ke-
mal'in • Türk •tarihi telâkkisine temas e-
derek kendi zamanındaK! «Devleti Aliyes
tâblrini «Türkistan» a kalbetmesini çok
manalı göstermış ve mütefekkirden me-
tinler zikrederek büyük vatanperverin
Türkçülük tarihindeki mevkiini belirt-
miş ve sürekli alkışlar arasında konfe-
ransına nihayet vermiştir.

Mangalda yanan çocuk
Feriköyünde Bomonti caddesinde otu-

ran Ahmedin iki yasındaki kıa Selma
odada oj-narken mangala düşüp yana-
rak ölmüştiir.

ZARAH
Leander

Eşsiz sesile
bu haftanın
en büyük
muvaffakı -
yetini kaza-

nıyor.

Profesör Dr. Esad
Şerefeddin Köprülü
Dün fani vücudü ebediyen aramızdaa

ayrüan Esad Şerefeddin Köprülü ile eski
İstanbul Darülfünunu Tabiiye zümresi
talebeleri son hayatta kalmış hocalan-
nı, memleket asil bir evlâdını 41im fe«
ragaüe dolu bir emektarını kaybetti,
Darülfünunun eski mezunlan bir kaç
sene evvel hayvanat hocalan Dr. Ali
Vehbiyl, daha sonra arziyat hocaları
Dr. Ahmed Müştağı ve en nihayet dün
de nebatat hocalan Dr. Esad Şerefed-
dlni minnet ve şükranla dolu bir saygl
ve sevgi ile toprağa tevdi ettiler.

İstanbul Darülfünunun Fen ve TıH
Fakültelerinin bu yoruhnak bilmiyea
hocası, ne yazık ki, ancak onu görüp
tanımış, onun çalışmasını yakından ta»
kib etmiş olanlar için bir- kıymettir,
İlim âlemimize bırakmış olduğu va
ders kltabı mahiyetinde olan eserlerl
onun kıymetini ve bilhassa bir ilim a*
darru, bir araştıncı olarak kudretin)
tam manasile anlatabilmekten çok u»
zaktır. Yaz ve kış, genclerin btle ta«
hammül gösteremediği dereeede sıcalfc
ve soğuk günlerde o, pek de sıhhatU
ohnıyan vücudünü tamamen ihmal e*
derek, nebat araştırmalan yapar, şehrirj
her kanş yerinde her mevsimde bul«
duklannı toplar, tayin eder ve bundaa
ilâhî bir zevk duyardı. Yazık ki bütün
bu araştırmalannm kıymetll neticelerj
basılmadan, müs\Teddeler halinde vo
hattâ bu müsveddeler de maalesef şu-«
nun bunun elinde dağınık olarak kal.
dı. Ne büyük talihsizliktir ki dün, o
büyük adamla beraber, kırk elii sene-
nin geceli ve gündüzlü çalışma maha
sulü de toprağa verilmis oldu.

Esad Şerefeddinin bütün İlim hayafy
ve çalışması mallesef hep talihsizliklo
karşılaşmış ve yarının gencliğine on«
dan hiç bir eser, bir hatıra bırakma*
mıştır: Küçük, fakat zamanının en mo*
dern tarzında yapılmış ve bir çok fe«
dakârhklarla elde edllmiş pek çok yerlî
ve yabancı tıbbî nebatlan ihtıva etm
mekte olan eski Haydarpaşa Tıb Fa*
kültesinin ser'i, bugün metrûk ve yı*
kıktır, canlı nebatlar arasmda geçireme*
diği saatlerini kltablar kanştırarak ve*
ya mikroskop başında geçirdiği Zeyneb)
Hanım konağındaki (Darülmesal) si
kendlnden evvel tarihe kavuştu ve ni-
hayet yukarıda da söylediğim glbi, en
kıymetli çalışmasınm mahsulü olan
yazılan. müsveddeler halinde dağıhp
gitti.

Bugünün gencleri arasmda bu feda»
kâr ilim adamının lzinl takib ederek
onun gibi yalnız ve yalnız ilim zevki
ve aşkile çalışacaklar bulunursa, fard
vücudünün erlşemediğl saadet* belkl
ruhunu ulaştınrlar.

Üniversite ispençiyart nebatat
ve genetik doçentl

Sâra AKDİK

Fırmlardaki izdiham önlendf
Birkaç gündenberi fırınlarda başlıyan

izdiham ve ekmek darhğı sebebleri eU
rafında yapılan tetküderde son fırtına
dolayısile un nakliyatının muntazam bir
şokilde yapılamadığı neticesine vanlmıs,
izdiham ve darlığın önüne geçilmesi için
icab eden tedbirler alınmıştır.

Diğer taraftan unlan kesilen fınnlar*
dan artan 90 çuval unun Unkapanmdakl
memurlar kooperatlfi fınmna verildiği,
fakat bu fırran günde ancak 35 İlâ 40
çuval un işhyebildiği göriilmüştür. Bq
vaziyet karşısında Vılâyet bu fırının iş«
liyemediği unu kapalı bulunan fırınların
civarındaki fırmlara vermeğe başîamış-
tır.

Gümrükteki mallar
İstanbul, Mersın ve İskenderun güm«

rüklerin^e buiunan ve sahibleri tarafın-
n zamanında çekilmiyen mallann

sür'atle çekilmesi hususu üzerinde yeni
kararlar verümiştir. Bu mallan devlet
namına çekmeğe memur edilen UmumJ
Mağazalann teşkilâtı kâfi gelmediğiıu*
den bu mallan devlet namına mubayaa«ı
ya Ticaret Ofisi memur edilmiştir.

Ticaret Oîisi, Çengelköyünde bir de,
po tutmuştur. Bu depodan da bu işlerd3
lstifade olunacaktır.

OEMBERLİTAS'ta
Yannki ÇARŞAMBA matinelerden
itibaren: Senenin 2 fevkalâde fihni
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( MARİKA RÖKK)
Göz kamaştirlcı dekorlar arasında
canlandırilan büyük müzikal füm.
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