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Hükûmet, şekere dair
haberleri yalanlıyor
Fabrikalarımızın istihsali istihlâki
karşılıyacak niktarda; şeker ithali ve
fiatlann artması bahis mevzuu değil
Acele
2 tnayıs seçimlerinin vatanda;
>ureginde en ufak bir juphe kıvılcımına >er \ermhecek şekilde vapılmasını sağlarnak maksadile Dc-

Orijinal Boyut : 15 * 11 cm

Dun. sabah gazetelerinin bırınfde pancar mahsulunun az olduğu
relde edılen şeker, ıhtıyacı karşıll?\amıyacagından hancden şeker
I ıthal edıleceğı ve şeker saıtışlarının tahdıde tâbı tutulacağı
fyolunda bır haber çıkmıştır.

Bu haber, şeker fıatlannın arttırılacağı sojlentılerıne ınzıraam
edınce bazı serntlerde halk bakkallara hucum etmış, ıhtıyacından fazla şeker almağa kalkışmijür.
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çağrılacaktır. Bu kurulda gece tedrisatı yapacak olan fakülteler tes- y
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Bu durum karşısında İşletmeler r
e- Vekili Fethi Çelikbaşla, İstanbul k
esi Belediyesi arasuıda yapılan temas l
sonunda, haricden şeker ithalinin n
art bahis mevzuu olmadığı, mevcud fab t
e- rikaların şeker istihlâkini karşılı- m
yacak kapasitede imalâtta bulun- t
dukları ve şeker fiatlarının hiç bir ğ
şekilde arttırılmasının düsünühn-.-- l
ası diği, İstanbulun şeker istihlâkinin
al- yeni kampanyaya yetişecek şekıl- m
de ayarlandığı, şehrimize Adapaza- s
kil rı, Turhal, Alpullu fabrikalarından t
ey başka lüzumunda Eskişehir ve Kon m
- yadan da sevkiyat yaptınlacağl öğ- s
renilmiştir.
b
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Diğer
taraftan,
Şeker
ŞirkeH
İs?an tanbul Müdürlüğü ile yapıl <n t»- e
da rnasta da, şehrin günlük ıh.iyacı
ptl bulunan 900 çuval toz, 250-300 san- r
dık kesme şekerin yukanda bıldi- t
rilen söylentiler dolayısile son hrf- t
t- ta içinde günde 1800 çuvalla 900 g
e» sandığa çıktığı anlaşılmıştır. H=l- ş
ak kın ve şeker imâlcilerinin stok mak t
k- sadile yaptığı mubayaaları önıemek k
ne üzere tahdid cihetine giclü.rış v? b
u- bu ye:inde tedbir maalcŞfi şe'.ver l
o- fiatl'rının arttırılacağı şekli.nne nk- v
k
-ü settirilmistir.
Şeker
Şirketi.
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i- haricinde el nde şehrin ki a«. lık l
C
Psi
^n duğunu ayrıca biHrmiştir. Bu du- m
l
i- rum Vaısıs'rds Be!"Hive '^rilınnan
plâkalı e " W denek ve n!r'-klp-J'p
temas edilerfk kpndi!»rir'p n !ka g
ve e^-ı?fa tpvzi edilm^k .;W,.- •(lr- l
ma! ihtivacların üstünde ?4İi3İs yap ;
r
tırı'mistır.
m
Memlekelfclci seker stn'.Nn
Diî"r tar'ftan. sekpr i^i'e v:''rın- t
dan »lâkalı bir zpttan H« fir?;^im-- g
160000 tnn <>iı ?<? görp.. 0er?pn >ene
l
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i'=tih==
i
bu
yıl l?0XO0 tp- M
ği
jr
z- n? çikmı.stır H"'"n n ıc=ı:- riah- l
ş- si'Hir'in müVıim bir kı.=mı işlenmic m
ti olup. Şeker Şirketinin el'-He 165.500 p
l
zi ton şeker stoku mevruddur.

Hükûmet, şekere
dair haberleri
yalanlıyor
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