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Şeker billi mi?
\ı kaç stündüı- gazetelerw le şektt kıtlıgından bah
I <eıien haberler çık-.yor.
»,u habeıierden evvel de mahalle
bakallarmda şeter bulunanıadıgıni
bizzat gördiim. Bi/im memlekette
böyle bir hadisenın vukuu, >->in
gazetelere intikali mevrud olsa da
olmasa da bir şeker buhranı yaıaımağa kâfi gelirdi ve geldi.
Türkiyede şeker buhranı olabilir mi? Bunu «anneîmiyorum. Çünkü memleket sekeri kendisi vapar.
Olsa olsa istihlâfc »vtmasından <\nlayı. ufak «ef?k «nkıutılar olur: onu da tcvzi ustalıUlarile asgari hadde indirroek kabi! olur.
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Bu girişlen suaıa; son günlerdeki şeker Mkmtoımn s<»bebierinı >-e
mahiyetİDİ yazacağım. Istanbuîun
şekeıiııi Alpuüu sairikası
verir.
Cünkü Alpullu bUıılıuia Eskişthifden ve Uşaktjn daha yakm-iır. Pu
mesafe farkı kilo ba^ına 2 UILTUŞ
kadar navul farkı >apar. Tiiccar
bu küçuk Carkı <uara maıiıktn gclcmez ve pek tabii olarak şekeıini
Alpulludan alır.
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Alpulluda ^eker bitmiştir. İstanbulda şeker şirketinin küçük stoku da bitmişiir. Bitmeden etv<l
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kasına eline geçcn her ııakil vasıtasile İstanbula şeker gönHermesi
tavsiye edildiği viyleniyor. Bunun
böyle olduğu da muhakkaktır. Yalnu Eski^ehirden hatta Uşaktan İstanbula kâfi miktarda şeker gıinderilememiştir. Bunun bir
nakil
gürlüğü nlduğunu kuvvetle tahmın
etmekteyim. İs'snbulun
günlük
ihtiyacı vasati 200 tondur. Yani
günde 20 vagotı şeker geür ve durmadan dağıtılırsa günü giinüne ihtiyae karşılünsbilir. Boyle o!ma/sa>
sıkıntı bilfiil haşlar. O başlaymca
psikolojik «ıkıntı da başlar. O zaman 209 ton yerine 400 ton sekere
ihtiyac hasıl olur. Çıinkü tücear,
bakkal ve halk şekeı bulunmıyaeak
endişesine kapılarak fazla tnubayaa
vapar. Bu fazla mubayaya c f ab
verilemedikçe sıkıntı sürer gider.

Aldığun malûnıata göre bi/irn
1953 teker kampanyası 170 bin ton
dur. Buna mukabil bu senenin istiblâki 20<1 bin tonu germişHr. Aradaki f?rkm şeçen senelerden ka'»
ma stnkiarla ksp3tıl?raih da temin
ediliyor. Filhal aradaki 30 bin t«- U
kapatacak stok nıevcudsa hakiki bir
şeker Mkınlısı olmaz; ama stoklar
kâfi gelmezse, yeni ıstıh>aiin başlan
RIC taıihi olan 20 tçmnıuza kadar
biraz darlık olahilir. Bu darlığın
vuku hulup bulmnarağını herkesten iyi şeker şirkctj tayin edebiîeceğinden umulur ki, istilısalin istihlâki kapamıyacağını tahmin rder
se, şirket bir ıniktar ^okrr ithaline
teşebbüs edecektir. Bu sade bir gıda ihtiyacı değil. Hr psikoloji zaruretidir. Çünkıi aldıjımız malûmata
BÖre eldeki tnr şeker bitmek üzeredit ve mevctıdun büyük bir k!smı kiip şekerdir
Bu şekerin de
perakende satış fistı toz -jekerinkindcn 35 kurus f?7!»dır. Bu halk
için mOhim bir fark yapar.
Şeker
sıkıntısının
bugünlerde
birdenhire patiak venşi yalmz Alpullu fabrikası
stoklarınuı bitmiş
olmasıııdau ileri gplmi« nlmasa gerektir. İ^tihsa] ile istihlâk arasındaki 30 bin tonluk hojluk Ramazan
ve Bayram miinasebetüe sarfi;ratm
çoğaldığı şu günlerde kendini his»ettirmiş, şeker tüccarını gafil avlamıştır. Şeker 'aleblerinin ha\ ama kadar artarak devam edecfğine
de ışüphe etmemek lâzımdır.
İmdi yapılacsk sey derhai büyük
sehirler piya^alarım lâfla değil, piyasayı doyurmak suretile tatmin
etmektir. Bunun için Devlet Demiryoriannın elindeki bütün vasıtalan
şeker fahrikalan emrine vennesl
lüzumunda kbnse şüphe etmez. Onım yanıbasında türcarın kamyonlarla bu nakliyata yardun etmesi
kendilerinin menfaati icabıdır
Temenni ediyomz ki: mevcnd
stoklar istihlâke kâfi geldikce: tevli aksaklığindaTs ileri feldiği söyleneo
şeker huhranı kolayea geçer.
Mesele Miçük çıkmtılan:
— BakkalİRnn nydurraasi. diyt
mühimsememekten gebnemektir.
B. FELEK

Kömürden
Orijinal Boyut
: 5 * 40 cm
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