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Rus ticaret mümessilliği
Odaya niçin girmiyor?
Ticaret Odası meclisi, Rus ticaret mü messilliğini 3000 lira için icraya verdi
Bir müddet intîzar
Teklif i reddedildi
Ticaret Odası meclisi dün Habipzade
Ziya Beyin riyasetinde toplandı. Ticaret
Borsası 93J_jbilânçoMJure borşa h««p
müfettislerinın raporu tesvip edndu
Türkiye'de mensucat sanayimin hali
hazır vaziyeti ve inkişafı çareleri hakkındaki rapor okuhdu.
Raporda, bilhassa halıcılığın müte •
kâsif olduğu yerlerde idarei hu«»iye lerin boya fabrikaları açurmalart, sanayide fena malzeme kullanılmaması,
millî malların yalnız zarafetine değil,
metanetine de ehemmiyet verilmesi
hususları temenni ediliyordu. Rapor
tesvip olundu. tktisat Vekâletine takdim edilmesine karar verildi.
Tenzilâtlı satış hakkındaki umumî karara muhalif hareketinden dolayı «Osman Ferruh ve Senai Kazmirci» firmasuun on beş lira para cezasile tecziyesi
kararlastı.

Rus Ticaret mümessilliğinden
istenen para
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Oda Kâttto ümu- Dûnkû içtimaa riyastt
tnisi Vehbi B.
eden Ziya B.
c — Sovyet Ticaret mümessilliğinden
şimdi bir tezkere aldık. Bu tezkerede
Mo&kova'dan verilen malûmata gore
bu ifin siyasî bir müzakere zeminine
dahil olduğu bildirflmekte, neticeye intizar edilmesi teklif olunmaktadır.»
Azadan Şerafettin Bey:
«— Bu kabil odalar başka ecnebi
memleketlerde Ticaret Odalarına kaydedilmektedir. Burada kendilerinde
bir imtiyaz görmek istiyorlar» muka belesinde bulundu.
Ticaret Miidürü Muhsin Bey, bu işin
siyasî müzakerenin bitmesine tehir olunmasını teklif etti.
Kara Osmanzade Süat Bey:
«— Hükûmetimizden bu hususta bir
iş'ar vaki oluncıya kadar tehirine ta •
raftar değilim» dedi.
Neticede, bu seneye ait bin lira kayıt
ücretinin tefrik edilerek geçen seneye
ait bulunan üç bin liranın tahsili için
ma7batanm icraya tevdiine karar verildi.

Bundan sonra, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İttihadı Türkiye Ticaret mö messîlliğinin odalar kanunu mudbince
kayıt muamelesini yaphrmadığından
hakkında ceza mazbatası tanzimi mes'elesi münakaşa olundu. Sovyet Ticaret
mümessilliği kendisini hususî bir müessese addederek Odaya kaydedümeklen imtina etmektedir. Halbuki, Odaca
bu müessese fevkalâde sınıf addedilerek
geçen sene için kendisine bin lira ücret
takdir olunmuştur. Bu bin lira iki misli
ceza ile üç bin lira olmuş, bu seneye ait
Şeker fiatları ve Ticaret Odası
bin lira ile dört bin liraya yükselmiş Bunu müteakip azadan Refik Beyin
tir. Bu 4000 liranın icra marifetile tahbir
takriri okundu. Bu takrirde, evvelki
siline karar verilmistir.
gün
seker ihtikân dolayısile SultanahOdanın karan okunduktan sonra
met
Sulh
ceza mahkemesinde cereyan
Kâtibi Umumî Vehbi Bey söz aldı, de{Mabadi 6 ıncı sahifede)
tliki:

- mıı ııııiııııııiHiıııııııııtiımımıınuınııııııııııınıınıi nımınııııınııınıtnmıırııııınınıiıııııııııifiııınıınınııifimııtııııııriııtiMimıınıtıımı
Boyut : 13 *başına
25 cm
- Orijinal
ruşa çıkarırsak köylüyü hem azamî
ritamızın
geçirmiş olmalıyız.
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Rus ticaret mümessilliği
Odaya niçin girmiyor?
Ticaret Odası meclisi, Rus ticaret mü messilliğini 3000 lira için icraya verdi
UHrinci sahifeden mabatt)

solan beyanatmm matboata yanbf intikal
ettiği ve bir sıritefehhum olduğu anlaeden muhakeme esnasında Alpullu Şeşılmaktadır. Filhakika Hayri Bey dün
ker fabrikası müdürü Hayri Beyin «segazetemize gönderdiği bir mektupta diker fiatlannın tereffü ve tenezzüiii hakyor
ki:
kuıda Ticaret Odasının kâfi malûmata
«Dünkü
şeker mnhakemesi esnasınsahip olmadığı» tarzmda sövledigi sözda
vaziyeb'
izah sadedinde dünya şeker
ler tnevzuu bahsedîliyor, izafaat iste •
piyasasuun
bizim
Ticaret Odamuca
niyordu.
sureti
umumiyede
bilmmesine
imkân olOda Kâtibi Umumisi Vehbi Bey, her
madığını,
tstanbul'da
şeker
borsan
bu
gün piyasa ile alâkadar
olunduğunu,
]unmadığını,şeker
şîrketinin
bariç
şeker
ecnebî piyasalarile temas edildiğini,
fiatlannı her hafta muntazaman ateşe
baska bir izahat lalep ediliyorsa dosyakommersiyallerimizden aldığı telgraf •
lann tetkik için emre amade bulundularla
takip etmekte olduğunu söyle •
ğunu töyledi.
mistim. Fakat bu izahahm gazetelerce
tzahat kâfi görülerek mes'eleye kaihtisar edîlirken buradaki Ticaret Oda*
panmış nazarile btkılmasına karar ve
mızuı bunu yapacak iktidara malik ol«
içtimaa nihayet veriidî.
madığı turetmde geçmis olman fev •
Hayri Beyin izaht
kalâde teessürünrö mucip
olduğundan
keyfiyetin muhterem gazetenizle tav •
Alpullu fabrikası müdürü Hayri Bezihini rica ederim efendim.»
yin. Ticaret Odasında da mevzuu bahOrijinal Boyut : 14 * 14 cm
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