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Muhakeme devam ediyor

Şeker satışında ihtikâr
oldu mUa olmadı mı?.
Bir noktanın istilâmı ve müdafaalar
için muhakeme 29 marta kaldı
Şeker mes'eiesinin muhakemesine
dön de Sultanahmet Birinci sulh ceza
mahkemesinde devam edilmistâ*.
Dünkü celsede, ihtikâr yapmaktan
maznun şeker tacirleri Ue Alpullu
fabrikası müdürü Hayri. müdlür
muavini Haydar Beyler bulunmuslardır.
Celse açıldıktan sonra Ticaret Odasmdan gelen cevap ve tbtikâr komisyonunun şeker mes'elesi hakkmda
verdiği rapor okunmustur.
Müteakıben Alpullu Şeker fab rikası müdürü Hayri Bey istiçvap
edilmis ve muhtelif suallere cevaben
yunlan soylemiştir:
— Alpullu şh-keti kontenjandan
«wel halka çok hizmet etmişth*. Strket barlçten Türkiye'ye gelen sekerler!^ rekabet etmiştir.
Hariçten gelen şeker karsısuıda
şfrket malıru zarara satmak mecburîyetinde kahyordu. Rekabeti azaltmak içm bayi teskilâtı yaptık. 13 bayiiraiz ile mukavele yaparak Trakya'ya ve hükûmete karşı olan taahh&tlert icrisna ettik. Bu sene hilâfı
nrutat şekerlerimizi buraya getir •
atk. Fabrikada 101 vagon bırak •
tık. Kontenjan çıkmca Trakya halkı
telâsa düstü. thtiyaçlarımn temin edileoegi vadedüdL
Şîrketin normal şekerînh» bhmekte oldufuntı evvelce hükûmete ve bayflere haber vermistik.
Hatta hftdiseden 11 gfin evvel bayilere «harîçten normal şeker gerîrebîlh-siniz» demistira. Gecen seneiri
utthlâk üe bu seneki istîhlâk ara •
smda çok fark vardrr. Eger biz kontenjan çıktığı vakit şeker fîatma zam
yapmak isteseydik ve kiloya bir knruş zam yapsaydık elimizde 1200 vagon şeker vardi. 120 bin Kra açıktan
kftr ederdtk. Nitekim diğer bir çok
eşya fiatlanna müthiş zamlar ya •
pildı. Biz, on para zam yapmadık.

Hâkimin bir tatdi
Hâkhn B. sordu.
— ötedenberi zararma raal ver •
diğtnizi söylüyorsonuz. Her vakit zarartaa mı mal •attyorsunuz ? - — Kontenjandan evvel müthiş rekabet karşumda idik. Bu fiata *atmağa mecburduk. Zarar denilen şey
bir an evvel şekeri satmamak ve piyasaya nâzim olmak icîn malı ya vas yavaş piyasaya çikarmaktır. Sonra da dünya pîyasasından bir kuruş
eksiğine satmaktrr. Ba saretle paranın faizini kaybediyorduk.
— Ticaret Odası şeker fiatmra o
tarihte tereffü gostermediğini bfl diriyoT.
— Buradaki Ticaret Odası bunu
yapacak iktidara malik değildh-. Burada şeker borsası yoktur. Biz her
hafta ateşe kommersiyalden fîat alırız.

Şahitler dîrdeniyor
Bundan sonra Lion Çikolâta fabrikası müdürü Yorgi Efendi şahit olarak dinlendi, şunlan söyledi:
— 11 şubattan sonra sekersiz kaldık. Şekerciler Cemiyetme müracaat
ederek şeker istedik. Fabrikamızm
muattal kalacağını söyledik. 5ekercüer Cemiyeti reisi, Ticaret Müdürlüğü vasıtasile şeker bulabileceğini
bildirdi. tkî gün sonra 38 lira mu kabilinde Alpullu'dan ya» şekeri
dejino suretile alabileceğimizi söyled3er. Şubat nihavetlerinde 34.40 tan
fazlasmı iade ettiler. Yerine şeker aldık.

Ticaret Mudiriyetinin noktai
nazarı
Bundan sonra Ticaret Müdiriyeri
komiserî Babri Bey şahit sıfatfle dinlendi:
— Mamul şekercilere şeker almak
için Alpullu şirketi ile temasta bu lundum. Benim vazifem piyasayı taOrijinal Boyut : 13 * 45 cm

kip etmek, 1913 numaralı kanunla
tearuz teskil eden hususat hakkmda
rapor vermektir. Seker teref füe meyyaldi. Kontenjandan istifade otmek
isteniliyordu. Pîyasanm nâzımı bulunan şirketten malûmat istedik. Şirket, kiloda 2 kuruş bindirmek icap
ettiğini bildirdi. 11 şubatta öğleden
sonra satış kesildL Ben bunu Ticaret
Müdiriyetine ve Ticaret Odasına bildirdfan. Orada bir kongre aktedilerek
vaziyet tktisat Vekâletine bildirüdi.
Mamul şekercilerin müracaatî üzerme sirketle temas ettim. Haydar B..
kendisinin bu işle alakadar olma •
dığmı, Şakir Beyle temas etmemi
söyledL tlk temasımda mamul şekereilere bir şey vereceklerini soylediler. Şekerciler bize tekrar müracaat
ettikten sonra Haydar Beyle tekrar
görüstüm. Ellerinde avarya şeker oldu^unu, bunu verebileceklerini soyledikr.
Ben, mamul şekercilere şeker almak içm müracaat ettiğim zaman
fiat konuşmadım. Çünkü şirketm evvelce raüdiriyete verdiği bir fiat cetveli vardı ki bunda fiat 34,40 idi.
Ve bu fiatm değişth-ildigi hakkmda
bilâhare bir iş'ar vakî olmadığı gîbi
dünya şeker piyasası da değişmemîfti. Mamul şekerciler buradnn şeker almışlar. Biz iki gün sonra bu
şekerlerin 34,40 tan değil, 38 den,
hem de depozito suretile alındığım
öğrendik. Normal de 40,30 a fırlamt?
bulunuyordu. İhtikâr yapıidığraa
hükmettik.
Badehu gene şahit olarak Ticaret
Müdh-iyeti memurlanndan Nuri Bey
dinlendi. Nuri Bey de mamul şekercilerin şeker almak üzere müdiriyete
müracaat ettiklermi, Komiser 'îahri
Beyin Alpullu fabrikasile bu hususta
temaalarda balunduğunn söyledi.

Şekercilerin tözleri
Diğer şahit Şekerciler Cemiyeti
reisi Kâzrm Bey de ştmları söyledi:
— Mamul şekerciler namraa şirkete müracaat ettim ve fabrikalarda
yedi bin amele mevcut olduğunu, şeker verilmediğî takdirde bunlarm açıkta kalacağını söyledim. Şeker olmadığı cevabı verüdi. Ayni günde Ticaret Müdiriyetine müracaat ettik.
Nihayet 38 liradan yaş şeker aldtk.
Bilâhare fiat farkını verdiler.
Diğer şahit Besler Çikolâta fabrikası müdürü Sami Bey de Kâzım Beyin ifadelerini tekrar etmiştir

Mahkemenin kararı

Bu isticvabattan sonra mahkeme
şu kararı vermistir:
«Ticaret Odaundan seker fiatları
hakkmda sorulan suale eksik cevap H
verfldiği için bilcümle şeker fiatlannın bildirhnesi için yeniden müzekkere yazılmasma ve mazmralarm
moteakip eelseye kadar müdafaa •
larraı hazırlamalanna karar verilmiş
ve muhakeme 29 mart salı gününe
talik edilmiştir.»

Kaçak rakı
Yapan kadın
Nazb H. dün 9 ay hapse
mahkûm edildi
Üsküdar'da Nuhkuyusu'nda ofa ran Nazlı H. evinde rakı imal ettiği
için ihtisas mahkemesine verîlmisti.
Dün bu muhakeme bitmiş, Nazlı H.
doknz ay hapse ve 15 lira para cezasına mahkûm olmuştur.
Muzaffer isminde bir seyyar satıcı
çocuk kaçak sigara kâğıdı ve asker
sigarası sattığından 3 ay hapse mahkûm olmuştur.
diyesimiş. Mirasçılan eve geldüer.
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