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mütehassıs ne diyor?

Şeker sanayiinıizi esası bir surette tetkik için
Viyanadan celbedilen mütehassısın mütalea!ar!
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Şeker FabrikalarımızJan geçen sene aetlan Eshlşehîr fabrikan
Iktısat Vekâletimiz memleketi - j Sarfiyat azamî 26 - 27 milyon tona
mizde son senelerde teessüs eden şe- çıkabildiği halde istihsalât bazı şeneler 29 - 29,5 milyon tonu bulmuş,
ker sanayiimizin vaziyetini tetkik
bu suretle 10 sene evvel elde 1 milettirmek üzere Viyanada beynelmiyon 274,000 tondan ibaret olan stok
lel şeker istatistik birliği şefi bulumiktarı halen 7,000,000 tonu geç nan ve 25 senedenberi şeker sana mistür. İstihsalâtın dörtte üçü ka •
yiinin faaliyetile yakından alâka mutan, dörtte biri pancardan ya •
dar olan, Av-upa ve Amerikada bir
pılıyor.
çok şeker fabrikalan ve rafinele •
Bu stok terakümünün başlıca serinde derin tetkikatta bulunan meşbebini serbest piyasanın gittikçe
hur doktor Gustav Mikuschi getirtmiş, şeker fabrikalarımızı ve bu fab- daralarak her memleketin kendi şeker ihtiyacatını mümkün olduğu ka.
rikalara pancar yetiştiren istihsal
mıntakalarında esaslı tetkikler yap- dar bizzat temin etmek îstemesin de bulan Dr. Mikusch bu hususta
tırmıştı.
diyor ki:
Salâhiyettar bir mütehassıs olan
<— Kendi kendine yetme (autarDr. Gustav Mikusch, Vekâlet tatra kie) yolundaki bu gayretlerde ek.
fından kendisine sorulan 11 sualin
cevaplannı bir rapor halinde Ve - seriya lüzumundan fazla ileri gi •
dilmiştir. Çünkü istihsalât! ihtiya kâlete vermiştir.
catı dahiliyenin
tatminine kadar
Bu cevaplar ahiren Başvekâlet
yükseltmek kolay ise de bu had bu
Matbaasında 55 sahifelik bir kitap
Iunduktan sonra bu inkişafın önüne
halinde basturılmış ve alâkadarlara
gecmek güçtür.
tevzi olunmuştur.
Meselenin hepimiz için haiz olduŞeker ziraî bir madde olup istihğu ehemm'yeti dolayısile bu rapcrun sali yalnız zerolunan arazinin mikesaslı kısımlarını hulâsa halinde otarile değil, ayni zamanda hava t-»kuyucularımıza bildirerek efkâri usiratile de alâkadar olduğundan bumumiyemizi şeker sanayiimizin sunun istihsalini istihlâkile tevzin et.
urlu inkişafı önünde yanlış düşün •
mek güçtür. Fazla olarak şeker pancelere kapılmaktan kurtarıp ten .
cannın köylüye para get'Ven ye vire çalışacağız.
gâne tarla mahsulü olduğunu da naMütehassısa Vekâletçe sorulan
zari dikkatten uzak tutmamalıdır.
İuâılerîn hepsî mühîmdir. Bunlar aBinaenaleyh,
kendi ihtiyaçlarını
rasında efkâri umumiveyî bîlhassa
bizzat temin etmek derecesine geldoğrudan doğruya alâkadar ede - miş olan memleketlerde köylerin
cek olanları:
zeriyatını fazLala'tırmak gay.retini
A) Seker sanayiinde mütekabil
güttükleri göze ---rpmaktadır. Bu
kâf- hadleri.
çok kolaylıkla a° \ılır bir keyfi B) Türkiye şeker fabrikalarının
yettir. Çünkü nvahsul fena olduğu
hali hazırdaki vaziyeti ve faaliyettakdirde bile çiftçi pancardan di leri.
ğer mahsullere nisbeten gene daha
C) Türkiye fabrika'armda istihfazla birşey kazanmaktadır. Buna
sal olunan şekerin maliyet ve bunun mukabil eğer mahsulü iyi zuhur ederse fazla şeker istihsalinden müindirilmesi tedbirleri.
tevellit, depolandırmak ve bunu
D) Türkiyede satış fiatlerine ve
sarfetmek gibi kaygular fabrikala himaye seraitine göre tatbikı muvann sırtına yüklenmiş olur.
fık olacak vergi miktarı hakkmda
Vakit ve zamanile fazla istihsa.
mütalea.
lin önüne gecmek şeker sanayii si Gibi hususatı ihtiva eden sualler
vasetinin en mühim bir vazifesidir.
Muhakkakt'ir ki fena bir mahsul neolduğu cihetle, biz bu mevzu üze ticesinde memleket şeker ihtivacı rinde toplu bir halde yazacağımız
nin bir kısmını haricten tedarik etbirkaç yazıyı bu noktalara inhisar
mek şeker stokunu birkaç aylık, hatett'rmekle iktifa edeceğiz.
ta Bulgac-istanda olduğu gibi bazan
Yalnız, bu mevzulara girmeden
bir senelik ihtiyaca tekabül ede •
cek derecede artırmaktan daha iyîevvel kısaca cihan şeker istihsal ve
dir. Çünkü bu stoklar yalnız istihistihlâkini bunun arasında mevkii salin şedit bir surette tahdi-dile sarmizi, istihsalât ve ithalâtımızı göz folunabilir.»
den geçirelim.
Memleketimizin son 4 senelik isSon 10 sene zarfında cihan şeker tihsal, istihlâk ve ithalât vaziyetleri
istihsalât ve sarfiyah berveçhi a - şöyle hulasa olunabilir:
Ton olarak
tidir:
İstihsal
İstihlâk
ithalât
Biner ton hesabile
1930/31
16,000
65,000
49 000
Istihsal Sarfiyat
Elde stok
1931/32
26,000
58.000
33.000
1923/ 4
21,444
21.594
1,276
1932/33
30,000
60.000
30,000
1924/ 5
25,111
23,513
1,983
1925/ 6
26,194
24,834
2,361
1933'34
74,000
—
—
1926/ 7
25,015
25,179
2,619
Yukarıki cetvel şeker sanayiimi 1927/ 8
26,851
26,774
2.474
zin artık dahilî ihtiyacı tamamen te1928' 9
29 056
27,648
3 325
min edecek bir kudret iktisap ettiği1929 30
28 257
26,757
4.228
ni gösteriyor. Bizim şeker sanayii •
1930/ 1
29,548
26,919
6.526
ni tesis etmekten gayemiz, kendi ih1931/ 2
27,208
26.098
7,308
tiyacımızı temin eylemekten ibaret
1932/ 3
26.274
26,265
7,186
olduğuna göre, vaziyetimîz Avrupa1933' 4
26,418
—
—
nın şeker ihracatçısı olan ÇekosloGörülüyor kî, son 10 sene îçinde
vakya, Macaristan, Almanya, Belistihsalât ile sarfiyatm artış nis .
çika, Lehistan, Rusya, Yugoslavya
beti hemahenk olarak gitmemiştir.
ve Bulgaristanın vaziyetile makis
olamaz.
rek Türkiye toprağına dahil ola cakAncak yerli sanayiimizin şekeri .
lar ve iki hafta kadar orada misafir
mizîn mevaddı iptidaiyesini teskil ekalacaklardır.
den pancar zeriyatını çok yakın İki ulu Reisin mülâkatlan ve biridan takip etmesi icap etmektedir.
Nitekim geçen sene Alpullu, beklebirlerini tanrmalan, iki devlet ara •
smdaki iyi münasebetleri hîç şüp- nilmiyen pancar bereketi karşısında
318,424 ton pancar işlemeğe mecbur
hesiz ki kuvvetlendirecek ve mat •
kalmıştır.
lûp neticeyi ziyadesile temin ede •
Dr. Mikusch, bu noktada diyor ki:
cek tir. >
«— Günde 1500 ton için tesîs eMeras'.m programı
dilmiş olan bir fabrîkanın böyle bir
Îran Şahı Hazretlerinin memle •
iş yapabilmesi fevkalâde biırşeydir.
Fakat günlük isleme ile umumî iş •
ketimizi ziyarteleri
münasebetile
leme arasındaki nisbetsizliğin bir
tanzim edilen programm tstanbula
takım eksiklikleri icap ettireceği de
ait kismı hakkında alâkadar makamlara
tabiidir.
henüz resmî tebligat yapılmamıştır.
Hatta bu gibi hallerin tekerrürüYalnız; Belediye tarafından Kara ne meydan vermemek için pancar zîköy köprüsünün ortasmda büyük bir
raatinin muayyen bir miktarda tahtak yaptırılması mukarrer olup budidi icap eder.»
nun için hazırhklar yapılmaktadır. [
Meyzuu tetkike dev«m edeceğiz,
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