Reisicumhur Celâl Bayara bugiin Arjantin devletinin en büyük de büyük zsrar hustile getirmiştir.
miştir.
Nisanı bizzat Arjantinin Ankara elçisi saat 17,30 da Aynca dağlardan gelen seller 7 evin
Yayın Tarihi : 07.07.1954
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İstanbula aîd gtîffittk şei
sevkiyatı 1,5 misli arttırıldı

Şeker Şirketi Umum Müdürü, yeni kampanyaya üç
hafta kaldığını ve gelecek seneden itibaren artık
şeker darlığı kalmıyacağmı »öylüyor
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Ankarada
bir tecavüz
hâdisesi
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Ankara 6 (Telefonla) — Şehrimizd* misafir bulunan Nevjehir
hükûmet tabibi ile e?i evvelki gece
Çiftlikten otomobille dönerken bir
tecavüze uğramışlardır. Saat 23.30
Çiftlikten kendi hususi
( sularında
otomobillerile }ehre dönmekte olan
kan kocanın yolu 5 kişilik bir grup
tarafında n çevrilmiş, a;ın derecede
sarhof oldukları ânlaşılan müteca— Arkası Sa. 6, Sü. 4 U —

ü

Şeker Şirketi Umum Müdürü dün Ankarada
pazetecilerle konuşurken
I Ankara 6 (Telefonla) — Memle- bulunmaktadır. Fabrikalann piy«—
ketin bazı böigelerinde ve bilhassa saya yeni kampanya şekerini veİstanbuldaki şeker darlığı son gün- recekleri 25 temmuza kadar darhğın
lerde fırsatçılann harb yıllanndaki bu şekilde devam edeceği anlaşıldurumu hatırlatır şekilde faaliyete maktadır.
eeçmelerinden ve bu arada yokDiğer taraftan aldığım malûmata
luğu hisseden halkm ihtiyacdan göre Türkiyenin 1953 yılındaki şefazla almak »uretile tiok yoluna ker istihlâki 203643 tondur ve isgitmesinden ötürü büsbütün artmış
— Arkası Sa. 6, Sü. 6 da —
Orijinal Boyut : 14 * 16 cm
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— Sabotaf yapmak mecbtrriyetindeyhn... PlâJ güzel! mtt-'
sabakasına iştirake kalkişıyorj

Istanbula aid günlük şeker
ssvkiyatı 1,5 mıslı arttırıldı

|
(Başiarafı 1 inci sahifede) mektedir. Bunlar Istanbuldaki de- [ yjj istihsalimiz 300 bin tonu bula' tihlâk1 1950 yılına nazaran yüzde pomuzdan Vilâyet emrinde olarak caktır. 1956 senesınde ikmallerl
plânlaşürılmış olan Erzurum, Er59,30 ve 1952 yıhna nazaran da yüz- tevzi edilmektedir.
Bu suret'e İstanbulun son gün- zincan, Malatya. Elâzık fabrikalade 13,10 artmıştır. Maamafıh bu
süratli artışa rağmen nüfus başma lerdeki darlığı nisbeten hafiflemiş ' rınm da kampanyaya kaülmasil»
düşen yıllık şeker istihlâki hâlâ on olacaktır. Ankaraya haftada Tur- j şeker istihsalâümız vasatî olarak
hd
k
dk j 375 bin tona kadar çıkacaktır.
buçuk kiloyu geçememekte, Yuna- haldan
7 vagon şeker
gönderilmeknistan, Mısır, Suriye, İran, Habe- tedir. Bu sene Adapazan, Alpullu | Netice olarak sayın ve anlayışlı
şistan gibi memleketlenn vasatî is- fabrikalarmın kampanyalan gerek j halkımızuı şu önümüzdeki bir kag
tihlâk m ktarı on buçuk kilonun bu şeker darhğının. bir an evvel ön : hafta için nisbî bir darhğı «ükû, lenmesi,
gerskse ^bu
bölgelere
mah- 1! MCUC:
netle &
karşılamalarını
ve şeker saüsiunde
5 u n d e bulunmaktadır.
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203 küsur bin ton istilılâke karşı j s u s i k l i m «aıtlarının icabı olarak j nayiinin genişleülmesi yolunda giPanrişilen
ve plânlaştırılan
teşebbüsd başhyacaktır.
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1933 yıh istihsalimiz ise 174,298 ton ' temmuz ayında
dur. Bu vaziyete göre şeker istih- car sökümü 18 temmuzdan 22 tem- lerin kademe kademe tahakkukusali ile istihlâki arasında 29 bin ton | muza kadar devam edecek, 22 tem- nu beklrmelerini tavs've ederiz.
Yakin bir atide, hattâ bugünkü
kadar bir fatk vardır. Darheın doğ- muzda fabrikalar işliyecek, 25 temmasmda ilk ve başlıca amil de bu muzda günde 400 tondan başlıyarak artıs seyrine göre dahi memleketi| 500 tona kadar istihsal edilecek o- mizde bol bol şeker bulunacağmı
olmuştur.
ve Türkıyenin diğer memleketlere
Bugün şeker darlığı mevzuunda, ' lan şeker. yakın yerlere tevzi edikıyasla nüfus istihlâkinin medenl
lec?ktir.
Şeker Suketi Umum müdürü Bsha j
seviveve yükseldiâini göreceğiz.»
Tekan bir basm toplanfsı yaparak I İstanbul. İzmir. Bursa Ve AnkaŞeker kontenjanı arttırıldı
ra
gibi
büyük
merkezlerin
ve
bungeniş izahat veımiş ve bu arada şeHükûmet
Istanbuidaki şeker dar
lara
civar
yerlerin
şeker
darlıfı
ker ithali yoluna gidıleceçine dair
çıkan haberleri yalanladıktan sonra muvakkattir. İstihsale 18-20 gün hğ'nı azaltmak için bazı mühim
ezcüme şunlan söylemiştir:
! kalmıştır. İstanbulun gonde 150 ilâ tedbirler almıştır. Dün Işletmeler
Bökanı Fethı Ceiikbaştan Vilâyete
— «İki üç aydanberi memlekette 200 tonluk ihtiyacı Belediye ile mutabık kalmarak Rumeli yakasma geîen bir tebligde Istanbula verilen
gittıkçe artan nisbette bir şeker :
Alpullu fabrikasmdan ve Anadolu Şeker kontenjjanınm bir bucuk mis
darlığı görülüyor. Bu mevzuda ge- J
yakasma da Adaoazarı fahrikasuı- li artınldığını bildirmiştir. Bura na
rek Şeker şirketi ve geıekse büdan gönderilmek suretile temin e- zaran her gü n Istanbula verilmektün durumu bilen ve direktiflerini
te olan 720 sandık şeker 1425 sandilecektir.
veren hükûmetimiz, memleket men ^
Turhal fabrikamız kampanyasına dığa çıkarılnuştır- Bunun 700 sanfaatlerinin icablan dahilinde basi, , ,
,
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18 aşrustosta, Uşak ve Eskişehir dığı bakkallara, 300 sandığı şeker
, retle hareket etmektedir
fabrikalarımız da ağustos sonu baş imalcilerine, 150 sandıŞı gazazcuRŞeker
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istihâhinin
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stoklara
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lıyacaklardır.
Bu fabrikalardakı lara, 50 sandığı mahallebicilere,
göre kifayet durumu hiç bir zastoklar İstanbul, Ankara ve İzmi- 150 sandığı kahvecilere, 75 sandığı
man son bir iki ay icindeki gibi bir
rin şeker çekişleri durduktan sonra lokantacılara verilecektir.
sürpriz olarak meydana çıkmamışAyrıca gazoz ve m^hallcbicilers
mahallî ihtiyaclan karşılayacak ki' ür. Geçen seneki aynı aylarm is- favettedir.
töz şeker verildiği gibi Memurin
tihlâki yapılsaydı, eldeki stoklar
stokla ^
Kooperstifı de. memurlara şeker
n o r m a
v e
Bunlardan maada bu sene KonI
l
şuurlu bir istihlâke ki dağıtmaktsdır. Bu durvıma naz».ran
fayet edecek durumda idi. Bugün ya, Amasya ve Kütshyada inşa e- bakkaüar günde halka 40.^0 ki'o
dilmekte
olan
yeni
fabrikalar
da
dahi elimizde 18 bin ton şeker varşeıcer vtreceklerdir. Umumî tevziat
işletmeğe açılacaklardır. Konva ve
yekûnu 100,000 kiloyu buknaktadır ve bu miktar geçen seneki ayAmasy a eylûl başında, Kütah\a
dır. Bundan başka Belediye tanzim
ların istihlâkine kampanyalara kafabrikası
da
ekim
ayı
ortasmda
fad a
satış yeılermde de şeker satışı
' r kifayet edecek miktardadır. Fa
ş yyaaliyete geçecektir. Bu fabrikaların
j kat bilhassa mayıs iptidalannda
pılmaktadır. Vesika usulü kat'iyyen
| hallîrn muhtelif saiklerle heyecana
bk dl
i kapılması istihlâk seyrini tahminin kemmel bir şekilde inkişaf etmek- ze ve kadmlann tevziattan lâyıkile
tedir., Bu. fabrikalanmızın
istihsali.
...
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• istifadesini kaymakamlar sağlıyaüstünde «rttırmıştır Gerek tüccar
ve gerekse bir kısım halk tarafın- run de inzımamıle bu seneki kam- j ca^ipj-jjj.
dan stok yapma temayülleri normal panyada bir buçuk miiyon ton panIzmirde 25 çuval şekere
satıt seyrini bocmuBtur. Bunda ti- eann işlenmesinl ve 230 bin ton
el konuMu
carf ahlâkımızin ve umumiyetl» is- jeker jstihsalinl bekliyoruı. Geçen
tzmir 6 (Telefonla) — Bugu n Useneki istihlâk 203 bin ton olduğuna
tihlâk
1 — ~ adetlerimizin tesirmi dj»•"•ara" — 1 göra bu seneki İstihsal memleket şak savcılığından gelen bir tejgraf
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üzerine şehrimize gönderilmiş olan
mak isabetli olur. Bir .ydanberi m . f h t i y a c l n , k â f l gelecegktir.
| hallî idare vt belediyelerl» mutabık
Bu seneki darlığın haricden şe- 21 çuval içinde 2100 kilo toz seker*
kalmak luretile şeker
latıslarmı ker ithali suretile karşılanması bir el konulmuştur.
ancak bu makamlar tarafından ve- istihlâk maddesine dövizlerimizı
ya bunların malümatı il« tüccara tahsia mecburiyetinde kahnması
12.000 senelik kafatası
verilen vesikalar karşılığınd» yap- itibaril» memleket menfaatlerine
Santa Fe, 6 (TH.A.) — Yeni Mek
maktayız. Tüccar taleblerini de »1- uygun olmazdı.
siko'da, Arnerika kıtasında ele geray» koymuş bulunuyoruz. Fabri30 bin ton şeker bedeii bİ£ şeker cirilen en eski kaf,ta=mın bulunkalarm günlük ıati| miktarlan fabrikası tesisi bedeline muadildir. duğu bildirilmektedir. Arkeoloğlakampanyalara kadar tanzim edil- Gelecek yıl Susığırhk, Burdur, ve ra göre, bu kafatası 12.000 sen»
miştir. Istanbula Eskişehirden gön- Kayseri fabrikalan istihsale başlı- evvel Amerika kitasında yasami|
j derilmekte olan günde 2 vagon küp yacaklardır. Bu fabrikaların inşa ve olan bir adama aiddir. Bu kafatak 4 vagona çıkanlmışür.
k l ü
AAyn- tesisine başlanmıştır. Eski fabrika- stnm bütûn p;rcalarını tamamla»
, şeker
[ ca bir vagon da kristal jeker veril- ların da istih.salinden »onrs 1965 mak çok zor olmustus.
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Orijinal Boyut : 15 * 27 cm

