e memleket haberleri *)

n

Yayın Tarihi : 24.02.1932
Sayfa : 2

Şeker işinde karar

Komisyon dün alâkadarları dinledi, bu
aksam isini bitirecek
Şeker fiatlannı tetkik îçîn Vi lâyette mektupçu Osman Beyin riyaseti altında Galip Bahtiyar ve Hüseyin Sabri Beylerden mürekkep olmak üzere teşkil edilen komisyon
dün öğleden evvel ikinci içtimaını
] yapmıştır.
Bu içtimada Ticaret Odasmdan gelen rapor üzerînde münakaşa cere •
yan etmiştir.
Komisyon öğleden sonra tekrar
toplanarak tetkikatma devam etmiştir. Komisyon azaları bilâhare hep
birlikte Ticaret Odasma, Ticaret Müdiriyetine, Borsa Komiserliğine ve
Alpullu Şeker şirketine gitmiş ler, buralarda bazı evrak ve kuyudat
üzerinde tetkiklerine devam etmişlerdir.
Tetkik ko?nisyonu bu akşam isini
bitirecek, kabil olduğu takdirde bugün olmazsa yarın sabah raporunu
hazt'layıp Müddeiumumiliğe gönderecektir.

Atılsız şayialar
Komisyon dün bir çok şeker tüc carlarını da nezdine davet ederek
izahat almıştır. 29 seker tüccar ve
bayii hakkında tahkİkat yapıldiğı
haberleri, bu mes'elenin yirmi dokuz
tüccardan sorulması lâzım geidiği
mütaleasından galattır. Nesredilen
29 isimden bir kısmı Alpullu Şeker
şirketi tstanbul bayileridir. Bu ba yiler yalnız Alpullu fabrikasmm şekerlerini satmakla mükellef bulun •
maktadırlar. Diğer isimler toptan ve
yarım toptan şeker satanlardır.

Ticaret Müdürüniin beyanatı
Ticaret Müdürü Muhsin Bey şe •
ker mes'elesi hakkında bir muharririmize demîştir ki:
<— Alpullu fabrikasmm bayîle •
rme verdiği on beş vagon şeker plyasadaki talebe kâfi gelmediği cihetle daha büyük spekülâsyoniarm
Orijinal Boyut : 13 * 23 cm

onünü almak için bir taraftan seker
mamulâtı yapan fabrikalar, diğer taraftan da şeker bayiliğî yapan ku musyoncular esas itibarile ittifak c
derek ayrı ayrı Ticaret Müdiriyetine
müracaat etmişlerdir. Müştekiler piyasadaki şeker azl'ğından, fiatîarm
gittikçe yükselmek istidadını goslerdiğinden bahsetm»»kle beraber va ziyetin nezaketinden istifade eden
bazılarınm da spekülâsyon yaptık •
larinı söylemi^lerdir.
Ticaret Müdiriyeti keyfiyeti uzun
uzadıva tetkik etmis ve mes'eleyi hemen tktisat Vekâletine arzetmistb".
Vekâletçe tetkik edilen bu mesVle nin memleketin çok havatî bir îhti»
yacma temas etmesi doiavısile yeni
çıkan ihtikâr kanunu mucibince tahkik ve tetkik edilmesi muvafık gr8«-fılmüş, hemen tstanbul Vilâyetine bir
tezkere yazılmıştır.
Vilâyet te bunun üzerine bir ko •
misyon teşkil ederek m*Velevi tetkik
ettirmeğe basiamıstır. Komisvonun
tetkikatı bu akşam bitmedifi taVdirde yarm akşam mutlaka nihavetlenecektir. Bu tetkikat neticesinde »pe>
külâsyon, ihtikâr, mal nedretinden
dolayi terfi fiat pîbi varolunan Vsnunlara muhaHf hareketler gorül düğü takdirde alâkararlar hakkında
ta^'bati kanuniye yapılacaktır.

Belediyenin yaptıçı tetkikat
Belediye tktisat Müdiriyeti tarafından da seker ihtikârı hikkında
tetkikata başlannvstır. Bir, iki güne
kadar bu hususta bir rapor hazırlanarak makama verilecektir.
Bundan baska benzin fiatiari uzerinde de ihtikâr yapıldığı anla •
şıldığından tahkîkat îcrasına ba'lanmıştır. Kilosu yîrmi kuruşa satılan
benzin on beş gündenberi yirmi altı
kuruşa çikmışhr.
İhtikâr yapnnlardan bazıları mahkemeye verilmislerdir.
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