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suıa rağmen, hiç blr veçhll» yapıeı
Dulles görüşmesinln rcamt blr mabir karakter de alamamııtır.
hiyeti olmadığını »«ylemektedirler.
Yayın
: 28.06.1954
IkfTarihi
devlet
adamının görfiymalerl
— Arkası Sa. S, Sü. 4 t* —
Sayfa : 1

Şeker istihsaline 22
temmuzda başlanıyor

Şeker karaborsacılarına karşı açılan mücadele
diin de devam etti ve bazı isfifçiler yakalandı
Şeker karaborsacılarına karjı girişilen mücadele devam etmektedir. Zabıta, dün de 50 çuval şeker 1
piyasaya çıkartmayıp fahiı fiatla
bir eazoz imalâthanesine tatan İki
istifçiyi yakalarrıştır.

bir gazoı fabrikasına larhklaruu
İHraf etmişlerdir. Nezaret altına alman İki istifçi bufün
Adliyeye
verüecektir.
Sanyerde Ortaçesme eaddeslndc
bir bakkalın ardiyesinde yepılan
Si\Tİhisar kazasından
|*hrimlz aramadı 3.5 sandık şeker ele ge- j
nolisine telle yapılan bir ihbarda,
— Arkast Sa. %, Sü. 3 te —
Kantarcıhrd» Ssbuncu hanında 9
numaralı yerde zeytinyağl ticreti
yapan Haçik Tezelle Nubar Donikoğlunun, kazalan için tahsis olunan sekerleri »evketmedikleri bildirilmiş, bu 50 çuval gekerin piyasays sürülmesi
ihtimaline isaret
edılmiştir. PoILs tarafından bu yerd* yapılan aramada 25 çuval şeker ele geçirilerek mttsadere olunrnuîtıır. Bımlar 25 çuval şekeri Ise
Orijinal Boyut : 10 * 11 cm
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Seker istihsaüne 22
temmuzda başlanıyor

e*
(Bajtarafı 1 inci whif«d«)
tt çlrilmistir. Bakkal hakkında da takibata baslanmıştır.
aAynca Tahtakalede Basri aokaı- ğında 7 numaralı yerde kahveciltk
at yapan Asırn Solmaz, polise başvua- rarak, Cetnşid Haydaran! Isminde
birinin, 87 lira kıymetiodekl bir
en sandık şekeri 125 lira mukabilinde
n
kendisine satacağını bildlrmistir. A
n
knan tertibat lonunda Cemsid, bir
n
l- sandık şekeri 123 liraya satarken
ö- suçüstü yakalanmıs, evinda yapın- lan aramada bir sandık seker daha
i- bulunmuştur. Şekerfer müsadere on lunarak, karaborsacı hakkında tahl- kikzta baslanmıştır.
nAnkara, 27 (Anka) — Salâhiyetli
r.
is Orijinal Boyut : 10 * 9 cm

t«rr«l*H«ı W3dMMlt5a« fSra, Alpullu r» Adapaun «ck«r fabrikalan, kampaayalarraa 22 temmuı U
rihlndt b«#lıyac«k r» b*r lki fabrika gönde 500 ton kilo t«ker l»tih»*l
edecektir. Turhal fcbrtkasınuı l t
agustos, Uf>k fabrlkajtnın 22 agua
tosta •• Eskisehir fabrikasınm da
eylûl iptidalarında i^letmey* glr*cekleri büdirilmektedlr.
Yeni açüacak olan fcbrikalardan
Konya T« Amasy»
fabrikalannm
eylûl ipüdalannda re Kfltahym fab
rikasının da ekimin haftasında kam
panyaya ba;Iamalan için fcreki bû
tün hazırlıklarm tamamlanm«k fizer« olduğu bildirümektedlr.
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