Fahreddin Kerim Gökay Bırlik men, sublan ile gorüşmüş, mevzu ile
Tarihi : 18.05.1954
, Yayın
ilgili: 7sorulan cevablandırmıştır
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Şeker buhranı
ortadan kalkıyor

— Bastarafı l tneı sahıfede —
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de bazı gazetelerde, şeker sıkıntısırun başgosterdiğine dair çıkan haberler uzerme, Şeker Şırketi Uraum
Müdürü Baha Tckand bugün bir
basın toplantısı yaparak şu izahatı
vemis.tir:
— cSon günlerde gazetelerde bir
şeker buhranı mevcud olduğu haberlerinin intişarı üzerine, vaziyette böyle bir buhranı icab etttrecek hic bir sebeb bulunmadıfını
tavzih etmek mecburıyeti hasıl olmuştur.
Fabrikalanmızda halkm normal
ihtiyacını karşılayacak miktarda
şeker stoklarımız vardır Yalnız Alpullu fabrikamızda geçmiş, yıllarda olduğu gibi, tstanbul toptana
tuccarlannın doğrudan doğruya fab
nkadaa fazla şeker eekmeleri yüluadea sadece Trakya bolgesinin
R/wm»! ihtiyaeiHi karşılay«c4k mik
terda şeker kalmıstır İstanbul ihtiyacı içın Eskişehırde kâfi stoklar
vardır. Bu fabrıkadan hergün kamyon ve vagonlarla yapılan teslimat
arasında. İstanbul için de bılhassa I
kamyonla vaki müracaatler karsı- ğ
lanmaktadır.
n
Mayıs aymın ilk 15 günlük devresinde şeker bulunmadığı iddia edildiŞi bir sırada 12 bin tondan fazla şeker satılmıştır. Bunun 6500 tonu son haftaya aiddir. Bu raiktar
geçen senenin avnı devresine aid
satışlardan fazîadır.
Şirket, İstanbul tüccannın Eskişehirden şeker getirmemekte ısran
üzerine hergün muntazaman ıstanbula 150 ton kadar şeker sevket— " : " " , ' " " ~" T». ' -u*. A. t.
mefe
baslamışür
Bu mıktarkarşılada Istanbulun
normal ihtiyacını
maŞa kâfidir.
Seker fiatının pahalılaşacağı haberi, 15 gün kadar evvel Anadolu
Ajansı vasıtssüe vaptınlan tekzibde oldufu gibi kat'iyyen varid olamaz Çünkü, bu sene, geçen yıl işletmeve acılan Adacazan fabnkası
da dahil olduğu halde beş fabrikamız norraal kamBanvalannı. bu yıl
eylûlde tamamlanaeak olan Kütahya, Amasva ve Konya fabrikaları
da deneme kamoanyalannı yapacaklardır. Bu suretle geçen senenin
4 fabrıkasına mukabil. 8 fabrika
hali faaliyette clacaktır Bunlarm
istihsali de mem'eketin arrmış olan
ihtiyacını büyük kifayetle karşıla-

ir
.
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n vacakür.
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Bu sene ekılen şeker pancan,
ğ geçen seneden 200 bin dönüm faze. ladır Bu da geçen seneki ekime
- kıyasla vüzde 40 fazlalık ifad? eder.
- \ Boylece
y
şşeker istihsali de geçen seneye nazaran o nisbette artmış olan caktır.
Bu sene kampanyaları. geçen seneye nazaran bir buçuk ay kadar
- öne alıyoruz Alpullu ve Adapazan
- fabrikaları 15 temmuzdan evvel fa- aliyete geçeceklerdir Turhal fab- rikası da ağustos başmda işletilraeğe baslanacaktır. Bu suretle yalnız
Alpullu ve Adapazan fabrikalannın
günluk istihsali asgarî 500 ton olarak piyasa ihtiyacına tahsis edilebilecektir
Halkımızın vaziyeti sükûnetle
karşılıyarak telâja düşmemesi tavsıyeye şayandır »
Orijinal Boyut : 5 * 29 cm

