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1931 senesi kânunusani ve şubat
ayları zarfında (22,496,118)
Yayın Tarihi : 16.03.1932

zarfında (17,626,634) liralık ihracat yapılmıştır.
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19 şeker taciri ve bir
şahit istîc^aj) edildi!
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Muhakeme diğer şahitlerin celbivebazı
hususatın tahkiki için talik olundu
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Şeker tacirlerinin mtıh akemesınden bır ınnba

Şeker fiatları üzerinde ihtikâr yaptığı iddiasile mahkemeye verilen Al pullu Şeker fabrikasmın muhake mesine geçen hafta sah günü 3ultanahmet Birmci sulh ceza mahkemesinde başlanmıştı. Dün de gene şeker üzerinde ihtikâr yapmakla meznun on dokuz şeker tacirinin muhakemesine ayni mahkemede bas lanmıştır.
Mahkeme salonu çok kalabilıktı.
Alpullu Fabrikası müdür muavini
Hayrettin Bey, vekilleri ile mahke mede isbati vücut ettiği gibi, naz nun şeker tacirlerinden hemen ek serisi de mahkemeye gelmiş huln •
nuyorlardı. Dünkü celsede maznun
tacirler birer birer isticvap sdilmiş,
sorguya çekilmişlerdir. Hâkim B. evvelâ Nimet Refik B. i isticvap etmiştir

Nimet Refik Bey, şeker taciri olnvıyıp nakliye kumusyoncusu olduğunu,
mağazasında bulunan seke>-!erin
Prikli İstaniçe Efendiye ait bulun •
duğunu söylemistir. Vehap Bev de
şeker satmadığını, zahire taciri olduğunu bildirmiştir.
Diğer maznun Sevket Bey, <ahve
ve şeker taciri olduğunu, piyasa üzerinden mal sattığını, elindeki sekev lerin Alpullu malî olmavıp ecnebi
malı olduğunu söylemistir.
Hayık Efendi, mamul seker sattığını, gayrimamul şeker ticareti yapmadığını, ecnebi fabrikalara şfker
sipariş ettiği halde bunları heniiz çıkaramadığını bildirmiştir.
İsrnail Hakkı Bey, şeker taciri vr
Alpullu fabrikasmın on üc bayiinden
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19 şeker taciri ve bir!(r
1
şahit isticvap edildi!
Muhakeme diğer sahitlerin celbi ve ban

H

hususatm tahkiki için talik olundu
< Btrinei lahifede* mabait )
bîri olduğunu. harîrten de seker ge*hr'*î*:-%î ««viemi» ve devam'a:
— StrV^rte oîan rrp'kavelenv:":
feshedildi. SerHe«t seker getir-rıeV
hakknti kazand'k. Sinari* verdim.
Bi* bîr euval sekerden on bes kurus
kazanmak .«uretî'e fa^'-ikava Kawi .
lik yapıvorduk. FabriUanm mılı b'<tmcive kadar mukave'e devam etti.
Fabı-îka, sekerlerinîr» b»H-j*î»»î «övîedi- Subatta mukavelevi feshettik.
Bunun öze>*me AvruDa'va «**k*>* ı«marlachm. Hnhran zani3n""^a '»h rîka. bayilerine birer vagon seker

ker kalmamıstj. Utedlk. Y»k dodlle/-,
17 subatta bîr va?on seker ^'dim.
Bunu yijzde 3-4 karla sattım.
Di*er maznun Agop tzmitlivan E»
fendi de istievabmda sunları söv -

— Şirketin baviiyim. Ben, Tiukavelenîn '"»h^^'ldîğsnî ^inrıdi *»»ır?da
isittîm. Benîm *>ö"le bir »eyda-ı haberhn voktur. 22 subatta bize bît
rauva*akatname gonderdüer. *îurtı
imzahyanlara çuval basına elli ku •
rus bev'îve verPc^Vlerini sö-"''* l!l "< > .
Muvafakat ettik. Fesih denilen budur zannederim. Müzakere, akit fî!ân voktur.
Buhran esnasında Alpullu fabnDifrer maznun Dimitrî Miî»«»v»lli
kası ne düsündü ise dü.'tindü. B : zc
Efendi seker tacir* ve fabr'kanm 13
bunu teklif etti. Evvelce bize çuval
baviinden bp-i olduğunu, sirketla babasına on beş kurus be^'ive veriyor>
yiler arasında mevcnt nvıkave'»"" în
lar, biz de btma on beş kuruş »mme3 subatta tadil edUdifrini. o vak't
derek sat^vorduk. Buhran zamar<nda
fîatTarda tereffü olmadıeını, teref
Hana da bir vagon şeker verdiler.
füün 11 subatta basladığmı. mukaFakat bizim faturamızda bu sekerin
vel«nin. Sakir Bevle temas edilerek
Usak malına mahsuben verildi^i fife#b«di'diğini söyledi.
lân vazih defiTdi. Bunu 40,20 den
H&krm. sordu:
aldık.
— ^akir Bev o tarihte tstanbul'da
Bayramertesi bizde bir çuval şeker
ka'mamıştı. Fabrikaya müracaat
— İvi aklımda değîl efendhn. Yalettik.
Yartm vagon kesme, bir vaeon
nız Sakir Bey tstanbul'a ne vakit geîtoz
istedik.
Parasmı da •e<-dik. Maîminse o vakit fe-Kod'İTn'-ti»'. Tar'nîni
ları
bize
teslim
edeceklerdi. Adamıiyi bilmivorum. Bize 18 şubatta bir
mızı
tesellüme
gönderdik.
Fakat şjrvagon 40.20 den Aloullu sekeri ver •
ü
ket
müdüru
Havri
Bey
srelmi*.
kîni diler. Usak'tan şeker gelecekmiş.
Gelen seker. bize verilen sek«»r"<ı ye- seye şeker vemiyin demis. Sekerleri
rme A't>ullu'ya verileeekmîs. Ben a!- alamadık. Bu iş için on eiin upraştık.
Ancak 21 subatta alabildik. O va dığim bir vagon sekerin 50 cuvalmı
kît
te Usak sekeri rûvasaya «reîmîş,
40-70 ten mütebakUini <*e 35 ten satpivasa
düşmüstü. Buhramn hakikî
tım. Ziyan ettim. O tarihte gazeteler
sebebi
fiatm
34,10 dan 40,20 ye çıkihtik&r var dive yazmağa başlamışmasıdır.
lardı. Bunun üzerine A1D"1'U. şeker lerini pivasaya çıkardım. Piyasa düşBundan sonra isticvap edilen Yortü. Biz de zivanma sattık.
gi Todoridis Efendi kahveci olduğunu, arasıra seker de sattığmı, şubat
Hâkim B. sordu:
— Komisyonu mahsus, defterleri- ayı içinde bir dîrhem şeker satma •
dığinı söylemiştir.
nizi tetkîk ederken ziyan etmedîğiHâkim B.:
Bİzi tesbit etmiş.
— Evvelce Usak şekeri alnmtım.
— Kahvenin de günahı vmr, de Komisyonun defterde bulduğu kayıt- miş, maznun da:
l«r bunlardır.
— Günahı varsa onu da çekeriz,
l
Bundan sonra Smanidis Efendi
cevabmı vermiştir.
l
İrticvao edildf. 'Mumaileyh şunları
Mevcut maznardarm isticvabaü bu c
suretle îkmal ediWîl^«— •»nra şa • o
•Syledi:
«-•»renn ıstımaına baslanmışiu. o^ •
— Seker taçb-i y- « • l-7-t". ' ' , ' .
c
ynn. BU on uc bayı arasmdan be< kıhitlerden Mehmet Kâzim, Sami,
Sİlik bir faal komite seçiimisthr. Bun- Liyon cikolâta fabrikası müdürü gel- m
k
!ar şirketle temas ederler. M"1"»^ole- memişlerdi. Hafiz Muhhtin Bey
n
nm feshedndiğini onlar bize ' aber sunları sö" 1 -- 1 ':
h
verdiler. Bn bes kisî sunlardır: Dhnitri
— Bayramdan sonra fabrikamızd
Mûtevelli, tsmaiî Hakkı, trfan, Mak da şeker kalmamıştı. Fabrikalanmız e
simvadis. Arnapulos Efendiler. Ben
muattal bir hale geldi. Alnulln'ya
de 40.20 den bir vagon ?eker «ıMım.
müracaat ettik. Toz seker olm*dığraı
Bize verdikleri faturada mezkûr şekeri Usak hesabma verdiklerî vnrılı söylediler. Yaş şeker varmış. Onu
almak istedik. Bunu 38 Hradan al - k
idi.
dık. BUâhare şeker f iatı düsUnce bize t
— Bu şekeri niçin bu kadar pahi - 34.20 den kuru şeker verdiler.
g
lıya a'dınız?
Bundan sonra hâkim B. şu kararı
— Sekerin 50 ye çıkması ihtimali verdi:
ş
vardı. Buna mâni olmak için aldık.
Şahit
Mehmet
Kâztm
ve
Sami
Beyr
— Bunları ne yaDtınız?
h
— Az bir ticaretle sattık. tki gün ler hakkında tekit müzekkeresi yazılmasma,
Livon
fabrikası
müdürü
•
t
sonra gazeteler sekerin 38 dea sanün hüviyetinin bittahkik şahit sı .
tıfaeağmı ilân etti. tki gün sonra da
35 e satılaeağını ilân ettiler. Bunun fatile hazır bulundurulması icin raü- e
zekkere tastirine, Trakya •« Uçak
iizerine ben 400 lira kadar ziyan etd
Seker
fabrikalan şirketinm mua •
tim.
h
melelerinden mes'ul olan zatm tahBadehu Hayrettin Bey isticvao e- kik ve inbası iem müzekkere tastiri- I
dildi. Hayrettin Bey şeker taciri ol ne, Alpullu, Uşak G. N. M. markalı
duğunu, şirketin bayii olmadığtnı,
toz sekerleri ile yerli ve ecnebi bil toz seker satmayıp yalnız küp seken cümle toz ve küp olarak muhtelif nesattığmı. toz sekerier tereffü *»dînce
ti
vi ve marka şekerlerin 11 subat
rekabet icin küp sekerini toz seker fi- deki tabii fiatlannın. mezkûr «rû
şe
atına sattığmı. nefis altını bakır fîmuameîe olmamıssa. daha evvelki ya- rü
atına verdiğinî sövledi.
s
km günlere tesadüf eden tar''h*eki
Diğer maznun Manoel Saporti Efiatlarm bittahkik acilen biIdi-Umesi g
fendi, şeker taciri olup bavi olma •
için muzekkere tastirine, Agop tzmit- n
dığmı. piyasa mucibince şeker sattılivan Efendinin 18 den 21 subaca ka- B
ğmı, daha ziyade Anadolu ile is yap- dar satış defterinin mahketneye gek
tığinı, buhran zamanmda muameîe tirilerek tetkik edilmesine ve Hayd
yasmadığını söylemiştir.
rettin Bevin 18-91 ,,,bat muamelâtmı te
Bundan sonra tzzet Bey isticva» e"
. «atura defter:—"- - •••" .
sa
dihnistir. tzzet Bey şeker taciri ve
mesine ve mnhakemenin 22 subat
li
bavi olduğunu, mukavelenin 21 şusaat 14 de talikma karar verildi.
c
batta tadil edildiğini sövlemiş ve deve
vamla:
— Bayramın dör^ün^e şekcrsiz
kaldık. Adamımızı fabrikaya pön •
(Btrinci gahifeden mabait)
derdik. Seker verilemiyeceği revaedilmekte
olan bir usul yoktur. Kimi
bını aldık. Fakat subatm 16 sında
fazla
çalıştırılir,
netice itibarile fazbir haber geldî, 40.20 den birer vagoiî şeker veriîeceği bildirildi. Biz de la yevmiye alır; kimisine de az iş ve- m
rilir. Fakat mes'ele simdiki halde az
bu fiaHan aldık.
se
veya
fazla cahsmakta veya çalıştı — Peki, fabrika ne fiat isterse vcrılmakta de?ildir. Biz a ile, coluk çoreeek misiniz?
ba
— Seker lâzımdı. Pivasavı bo* b> cuk sahibi fakir insanlarız. Buradan
aldığımız yevmivelerle günümüzü
rakmak doğru değildi. O günün f'atı bu idi. Baska yerde d». şeker yok- gün etmekteviz. Yevmiyemizi ala •
mazsak evimize ekmek götüremiyiz.
tu. Ne fi»ta olsa alacaktık.
ta
Bi"»îm
«rib' adam'ar tam ü*" av yevmi— $irket 13 şubatta niçin seker
et
yelermi alamazsa vaziveti ne olur?
satsnıvordu?
Hakkımıza gore verd'kleri para he— Seker kalmamış deniliyordu.
raen
hiç mesabentndedfr. Yevmiveler
B«a 40.20 den aldığım şekeri 40.80
bir takım esbao dolavısile belki bir
den ba*kasma devrettim. sattım.
nü
iki gün. bir h»fta tesbhur edebilîr.
— Siz 40.20 ye aldığınız «-keri
da
Fakat bu teahhur aylan bulursa biz, Iığ
40,80 e satmakla Dİyasayı mütemaaî'pnvz aç kalırız. tste bunun için us- san
diyen yükseltivordunuz.
tabaMİarıraır
fabrika müdürün** mü— Tabiî efendim, biz de kazanaye
racaat
erlerek
haklanmızm verilmecaktık.
Bundan sonra Arnepulos Efendi is- s'ni üstediler. Fabrika miHürü bev de ga
bİTİ tooladı. bize bııhrandan, î«lerin
ticvap edildi. Şirketin bavilerind«n
ğe
azliemdan, Sevrisefa'Tiin müşkül vaolduğunu, mukavelenin 22 şubatta
de
zfyetinden bahsetti. tsimize devam
feshedildiğinî soyledi ve devam etti:
di
etmemiz tavsiyesinde bulundu. Bize
— Bayramdan sonra elhnizde şede

Azapkapı'daki hâdise
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