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edilmis olacak ve ticaret işlerinde
istikrar tecnin edilecektir.
(Mabadi 3flTtcflsafti/e"'

Şeker ihtikârı ile mücadele

Belediye halka şeker
satmağa hazırlanıyor
İhtikâr yapan tacirleri takip için ciddî
ve sıkı tedbirler alındı
fstanb'ul Ticaret Müdiirü ile alâkadar komiserierden mürekkep bir
keyet evvelki gün piyasada dolas mış, kahve ve şeker fiatları üzermde
ihtikâr yapılıp yapılmadığını tetkik
etmifti.
Ticaret Müdiirü Muhsin Bey bu hu»
susta sunlan söylemektedir:
<— Şeker fiatlarmda tereffüe se.
bep yoktur. Çünkü 20 gün zarfında
memlekete üç bin tona. yakın ecnebi
sekeri ithal edildiği gibi Alpullu ve
Usak şeker f abrikaları da yaptıklan
sekeri eri piyasaya arza baslamış lardır. Piyasada yerli fabrikalarm
dun fiatlı mallan dururken perakendeci ve müstehliklerm pahalı satüan
sekerleri almaları ihtimali yoktur.
Ancak perakendecilerden bazılarmın
fırsat ittihaz edecekleri bazı vazjyetlerden istifade Ue sekeri fazlaya'satmak istemeleri ihtimali varit olabilh-.
Bunun da takip ile önüne geçilecek tir.

lerin kalite farkları göz önünde tu-

Şehrm yakın ve uzak yerlermde
zarurî masraf farklarile, bazı şeker-

tuhnak şartile yerli fabrikalar fiatmLûtfen sahifeyi çeviriniz

Orijinal Boyut : 13 * 17 cm

Ğazetelere Belediye namtna beyanatta
bulunan HûmitBey

— Pekâlâ.. Edirne'yc v»»ıp kışı
Bahar oldukta mu.
kadder ne ise, ol zamanda görelim.

Yayın Tarihi : 26.09.1932
geçirelim.
Sayfa : anda
2

dan f azlaya perakende şeker satılmasına müsaade edilmiyecekth*. Satanlar derhal Müddeiumumiliğe tevdi
edilecektir.
Kahveye gelince: Memlekete son
20 gün zarfmda takriben 12 bin çuval
kahve rthal edilmiştir. Bu se beple kahve fiatlarının tereffü üne de sebep yoktur. Buna cesaret
edenler hakkında sıkı takibatta bulunacağız.
Dünkii teftişimizde şeker fiatları
üzerinde mühim bir ihtikâra tesadüf
edilmemşitir. Fahiş fiatlar daha ziyade kahve satışlarında görülmüştür.
Mütecasrleri Müddeiumumiliğe tevdi
olunacaklardır.»

Belediye Reis muavininin beyanatı
Belediye Reis muavini Hâmit Bey
de şeker mes'elesi hakkında gazetecîlere şu beyanatta bulunmuştur:
'<— Şker ithalinin kontenjana tâbi
tutulması hakkında hükûmetçe verilen karardan istifade etmek istiyen
bazı toptancı ve perakendecilerin bîr
kaç gündenberi fiatları yükselttikleri
gö-ülroektedir.
Sehrimizde kâfi miktarda yerli ve
ecnebi şeker mevcut bulunduğu gibi,
AIpullu şeker fabrikası da eski f iatlarla istenildiği kadar şeker satmağa
amade olduğunu ilân etmiş ve Liman
kooperatifi de şeker fiatlarına hiç bir
zam yapmamıştır. Binaenaleyh şeker
fiatlannın arttınlması için hiç bir
sebep yoktur.
Hükûmetimizin millî sanayii hi maye maksadile aldığı tedbirleri
kendi menfaatlerine alet etmek istiyen fırsat düşkünlerinin bu hareketlerine kat'iyyen müsaade edilmiye cekth*. Şeker satıslarımn sıkı bir surette murakabesi için tedbirler altnınış ve yüksek f iatla satıs yapan toptancı ve perak»"iıdeciler hakkında takibatta bulunulması mukarrer bulunmuştur.
Vaziyet bir kaç gün bu »uretle
tetkik vo takip olunacak, Belediye
îcap ederse, kendi teşkilâtı vasıtasile
ıalka perakende şeker satarak bu yolda dahi mücadele edecektir.>
Orijinal Boyut : 7 * 22 cm

