elçisinin, Pakistanın Ankara - Bağ- lamamışlardır. Resimde, muhtelif
dad Tarihi
paktına
katalmasından aonra semtlere tevk için vasıta bekle*
Yayın
: 07.07.1955
Sayfa :—1 Arfcast Sa. 7, Sü. 4 te — yen jeksr çuvallan gorülüyor.

İnhisarlar Yekilinin şeker
mevzuuna dair konuşması
Muhalefet «özcülerine cevab veren Emin Kalafat: cMemleketimizde şeker buhranı diye bir
şey kat'iyen olmıyacak> dedi
Ankara, 6 (Telefonla) — Gümrük
ve Inhisarlar Vekili Emin Sîlafat
bu akşam saat 2015 te Ankara rad
yosunda uzun bir konuşma yapmış, muhalefet parti sözcüleruıe cevab vermiştir Emin Kaı^fat, muhalefet sözcülerinin konuşma.arını
«sun'î darhklan Utihdaf eden kasidli konuşmalar» olarak vasıflandırmış ve şeker mevzuuna geçsrek
istıhlâkin çok arttığlnı rakamlaıa
istinad ederek bildir.nistLr. İnhısar
lar Vekili 1950 sen«âinde 123 bin
ton olan istihlâkin 1954 senesinde
206 bin tona yükseldiğini beİTtmı»
ve demiştir ki:
«— 1926 ile 1950 seneleri arasında geçen tam 24 sene zarfında eski
— Arkası Sa. 7, Sü. 4 te —
Orijinal Boyut : 10 * 11 cm

fğneyi kendimize
batırıyoruz

Cumhunyet'ın zabtta muhabtri evvelki akşam sekreterin
karştsına diktldi:
— Diğer gazetelerin zabıta
muhabirleri Bulgar casusu
kontolos muavininin hapıshanede intihara tesebbüs ettiğini
yazacaklar. Bu haber «hhati
kontrol ve tevstk edilmiş bir
haber degttdir, n« yapaytm?
diye sordu.
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Yayın Tarihi : 07.07.1955
Sayfa : 7

Inhisarlar Vekilinin şeker
mevzısana dairkonnşması
(Baftarafı 1 ind sahijede) 270 bin ton olarak kabul etmek
Iktidar tarafmdan yapılmış olan »e icab eder.» demiştir.
ker fabrikası adedi yalruz 4 ten Vekil, önümüzdeki seneler için
ret olduğu halde Demokrat Parti de herhangi bir şeker sıkıntuı mevzuubahs olanuyacağını rakamlsrlsi
iktidarının ilk dört senesi ıçerisi
de bunlara ilâveten temelieri atı- ifade ederek sözlerine şöyle devmm
lan fektr fabıikalarmın »dedi 11 etmijtir:
dlr.
Cİ956 yüında ikmal edilecek dört
Bunlardan Adapazarı şeker fab- 3«ker fabrikası ile blrlikte 15 şeker
rikası 1953 senesinde, Konya, A- fabrikamız olacaktır. Bu fabrikaıar
masya, Kütahya fabrikalan da 1954 için ilk kampanyaiarın hususiyetlenesinde faaliyete geçmiş bulun- lerini dc nazan itibara almak raretile 1.300 000 d5nüm pancar «kmaktadır.
megi, bundan da 300-375 bin ton
İnfaatları süratle ilerlemekte "Î
lunan mütebaki fabrikalardan BUT- feker elde etmeyi şimdiden piândur, Susurluk, Kaynri fabrikatan lajtırmı^ bulunuyoruz.
1955 senesi içerisinde, Erzurum, Br
1B57 ve daha ileriki senelerde ise
zincan, Malatya ve Elîzığ fabrika- U milyon dönüm pancar ekimı ile
lan iet 1956 senesi içerisinde faa- 360-400 bin ton ş«keri elde etmenin hesab ve çahşmalan içerisinde
liyete geçmiş olacaktır.»
Her fabrikanın senede 100 gün bulunmaktayız.
gibi normal ölçüd* pancar LşlemeBu miktarlar, devamını temenni
;ine istinad eden bu istibsal mik- ettiğimiz bugünkfi artı« temposile
tarının memleketırr, zin yakm fitide dahi memkketımiz şeker Utihlâkigeliıecek olan istihlâk mıktar'arı- nı uzun yıllar bollukla ve ferahm da gönül rahatlığı ile karşılıya- lıkla karşılıyacak nkbcttedir.»
cağında bi!mem şüphe var mıdır?»
Emin Kaiafat «özle'-ir.e son veBundan sonra Vekil pancar eki- rırken: «Ne içerUinde bulundujumi etrafında geniş izahat vermiş muz «ene için ve ne de ileHdeki
ve sözlerine şöyle devam etmistir: sene için memleketiırıızde bir şe«— 1955 te kampanyalannı yapa- ker sıkıntısı olmıyacnğmı» belirtcak olan 11 seker fabrikası için mlş ve dem stir ki:
973.000 dönüm psncar ekiimış'ir.
« Muvakkat bir zaıcan için
Tahminlerimize göre bu yıl kam- mevcudıjetı hissedilen darlık. bapanyasında i«lenecek 1.730-000 ton güne kadar devam eden konuçmapancardan 250 ilâ 280 bin ton seker larımızda da belirttığimiz ve muelds edilecektir.
şahhas mlsallerini verdigimız gib
Acapaıan, Alpullu ve Kütahya tamamen muhal flerimız larnlından
fabrikaiarına pancar verecek olan ihtiyar edilen bozguncu tonuşma
bö'.^elerde pancar sökümüne tem- rın halkımız üzermde yarattığı tenr.uzun 17 sinde, fabrika kamoan- redaüdler ve bu tereddüüer netiyalarına U* ayın 22 sinde başlana- cesinde basyurulan ihtiyıclar.mızın
cak olduğu için yeni senenin '.lk üstünde fazla mübayaalardîn ve ismahsulü ayın 23 ünde plyasaya ^ı- tifçililkerden ileri gelmiştir.
karılmış olacaktır.
Ralkm herhangi bir ihti.ac rrsdYalnız bu üç fabrlkanın günlük desı ûzerinde stokJar yao-rak J0lstihsal miktarı 650, aylık Utıh-;al zumunu duyması ancak -> naddemiktarl ise 19.500 tondur.
nin ileride hakikaten tem.a edileYalnız bu miktarlar dahi mem- miyeceği yolunda bir kanaata i
leketin günlük ihtiyacım sarşı'a- nad edebilir.
mağa kâfidir. 1955 kampanyasına 14Geçen gün çay için sövledijfa»
tirak edecek olan diğer 8 faorıka- gibi şeker iç n de aynen »ekrar «mu da 1 ağustos ile 15 eylûl ta- diyorum. Memlekeümızde şeker
rihlerı arasında faaliyete ^irmış o- buhranı diye bir şey Kat'iyen *'lacaklardır.»
mıyacaktır. Verdiğim izahat ı.e ifaEmin Kaiafat, haricden de 3 buı de ettiğim rakamlar bunua veter
ton jeker lthal edildiğini söyledık- teminatlarıdır.
ten sonra:
Bu gibi mevzuiarda ıht.yar ecieaPiyasaya arzına ba#l*fi'TU9 o- ceğimut temkinli ve hükûmetln tü?
lan bu mlktan da 1955 istıhlâk mık lerlne ititnadlı hareket tarzlar':-.uz
tarına ilâve ettlflmiz takdirde bu memleket nizamına kasdetmış c 'ansenenin Utihsal rniktarıru 260 üâ lara hak ettikleri cevab olacaktır.*
Orijinal Boyut : 10 * 24 cm
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