n Edilecek ?..
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Tahkikat başladı

Şeker Komisyonu dün
,
ilk içtimamı akdetti

]

Komisyon azaları tahlif edildiler - tahIdkat perşembeye kadar bitecek
Şeker işinde
ihtikâr olup ol- ~~
madığını tetkike memur ko misyon ilk içtimaını dün saat dört buçukta
Vilâyette Mek tupçu
Osman
Beyin riyasetinde aktetmistîr.
Komisyon Osman Beyle Ticaret Odasın •
dan
Hüseyin
Sabri,
Şehir
Meclisinden Ga
Şeker fıatlannda üıtıkâr oHp olmadığtnı tahkika baslıyan
Iip Beylerden
komisyonun ükiçtımaından bvr mtiba
mürekkeptir.
j F azl. Bey içtimadan evrel komuyo.
Kanun mucıbınce Valı muavini '
(Mabadt 4 üncü sahifede)
Orijinal Boyut : 14 * 14 cm

dan sonra Japon'lar, müdafaa vaziyeti
alacaklar ve bitaraf mıntakanın teessüYayın
Tarihi : 23.02.1932
sunden
ve gerginlik zail olduktan sonra
Sayfa : 4

istinat etmemektedir. Bu misak Cemiyeti Akvam muahedesinde de zikredilmemistir.

Şeker komisyonunun ilk içtimaı
( Birinci sahifeden mabait )
azasını tahlif etmis, «yamız vicdanınıza istinaden karar vereceğinize ve
hiç bir gûna taraf girlik etmiyeceği nize yemin ediniz» demiştir.
Komisyon azaları yemin etmiş lerdir.
Bundan sonra çalışmağa başlıyan
komisyon usulen Vilâyetin Ticaret
Müdiriyetinden talep ettiği raporun
gelip gelmediğini sormuş, bu sırada
gelen rapor kıraat edilmiştir.
Ticaret Müdiriyeti bu raporu biri
Vilâyete, diğeri Müddeiumumiliğe ait
olmak üzere iki nüsha göndermiş •
tir. Rapor muhteviyatı gizli tutul maktadır.
Dünkü içtima daha ziyade ihzarî
mahiyette olmuştur.
Komisyon bu sabah saat 9,5 ta
ikinci defa toplanacak, ve icap ederse alâkadar zevatı davetle şif ahen de
izahat alacaktir.
İhtikâr kanunu bu iş îçin toplanacak komisyonları üç gün zarfında ikmali vazifeye mecbur ettiği cihetle
komisyonun perşembeye kadar işini
bitirmesi ve tetkikat neticesini mübeyyin mazbatayi Müddeiumumiliğe
vermesi lâzım gelmektedir.

Vali Muhittin Bey de tahkikat
yaptyor

Dün İstanbul Valisi Muhittin Bey
Alpullu Şeker fabrikası müdür muavini Haydar Beyi nezdine davet ederek bir kaç gündenberi hararetle
mevzuu bahsolan şeker ihtikârı id Mamul sekeı tüccarlannın iddiaOrijinal Boyut : 13 * 17 cm

diaları hakkında malûmat almıştır.

Yapılan tetkîlıata fför« tekmil Tiirkiye'nrn bir senelik şeker ihtiyacı
(8,000) vagondur. Alpullu 1400, Uşak fabrikası da 870 vagon ki ceman
2270 vagon şeker istihsal ederek bu
ihtiyacın ancak dörtte birine cevap
vermektedirler. Kontenjan listelerînde şeker miktarı az olduğu cihetle
piyasadaki normal şeker fiatlarında
tereffüler görüldüğü anlaşılmıştır.
Alpullu Şeker fabrikası, matbuat
vasıtasile bayilerinin satacakları şeker miktarını ve fiatlarım ilân etmekle beraber ihtikâra sapanlar hakkında müteyakkız davranılmasını ve
bir hâdise karşısında kalındığı tak dirde şirkete malûmat verilmesini
bildirmiştir.
Aldığımız malûmata göre, Alpullu
Şeker fabrikası elinde bulunan normal şeker miktarını ve bunları her
an hükûmetin emrine amade tuttuğunu Vali Muhittin Beye bildirmiştir.

İleri siirülen iddialar
larına bakılırsa Alpullu Şeker fabrikası kendilerinin muhtaç oldukları
şekeri vermeği vadetmiş, fakat bu
sözünü tutmamıştır.
Alpullu Şeker şirketinin ilerî sürdüğü mütalea bu iddiaları tamamile
cerhedecek mahiyettedir. Şirkete göre ortada bir şeker ihtikârı mevcut ise de bunun müsebbibi her halde spekülâsyon yapanlar olması lâzımdır.
Çünkü, Şeker şirketinin
piyasaya
arzettiği malların fiatmı Şirkette her
hafta içtima eden bir komisyon koymaktadır.

