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Kahve, şeker, gaz ve benzin

Dün Uşak'tan şehrimize
" 30 „ vagon şeker geJ di
Şeker ihtikârını tetkik komisyonu
dün akşam raporunu Vilâyete verdi
Kahve ihtikârınm
Tetkikine başlanıyor
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Şeker ihtikârını tetkik için teskil
edilen komisyon dün Ticaret Oda •
sında bir müddet meşgul olmuş, Alpullu Şeker sirketi müdür vekiltni ve
diğer sekercileri dinlemiş, bunların
evrak ve kuvudatına bakmıştır. Ko •
misyon bundan sonra raDorunu ik •
mal ve akşam geç vakit İstanbul Vilâyetine takdim etmiştir.

Rapor Vali muavinine verÜdi
Komisvon reisi Osman Bey tarafından Vali muavini Fazlı Beye takdim edilen rapor 8-9 sahifeden mü •
rekkeptir. Rapor dün vakrin geç ol ması hasebile Müddeiumumiliğe gönderilememiotîr. Yann sabah erkcn •
den tevdi edilecektir.

19 tacir hakktndaki tahkikai

19 şeker tacir i hakkmdaki tetkikat
devam edecektir. Bu tetkikatın bi •
tiri!ememe*i vaktin müsaadesîzli •
ğinden ileri gelmiştir. Cumartesi veya
pazartesiye kadar bunlar hakkında
da karar verilmesi muhtemeldir. Bu
on dokuz şeker tüccarı şeker fiatlarının yükseldiğini görür görmez fiat
ları arttırmakla zan altindadırlar.
Komisyon yarın bunların defter ve
faturalarmı tetkik edecektir.
Orijinal Boyut : 13 * 21 cm

Uşak şeker fabrikası müdüru Remzi Bey

Varılan netice

Komisyonun ihtikâr mevcut olduğu
neticesine vardığı söyFenmektedir.
İhtikârın elde şeker mevcudu olduğu halde tüccara verilmiyerek fiatların arttırılması suretile yapıldığı
beyan edilmektedir.

Müddeiumumilik ne yapacak?
Müddeiumumilik bu raporu al •
dıktan sonra lüzum görürse alâkadarları mahkemeye tevdi edecektir.
(Mabadi 3 üncü sahHede)
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Kahve, şeker, gaz ve benzin

ün Uşak'tan şehrimize
"30,, vagon şekergeldi
Şeker

ihtikânnı

tetkik

komisyonu

dün akşam raporunu Vilâyete verdi
hakkında yapmış olduğu tetkik ıtı ikmal etmiştir. Müdiriyet, kahve fiptKomisyon meşgul olduğu üç, dört
larını lüzumsuz yere arttırdıkları ve
gün zarfında azami faaliyet gösterspekülâsyon
yaptıkları tesbit olunan
miş, ve bir çok defter ve kuyudatı
bazı ticaretaneler hakkmda bir s'\ tetkik etmiştir. Ticaret Odası ko kâyetname tanzim ederek Müddeiumigyon azasına fevkalâde teshilât
mumiliğe vermiştir.
ibraz etmiştir.
Dün Müddeiumumilikte, bu şikâVilâyet Odaya bir teşekkür mekyetnamede isimleri zikrolunan ticatubu gönderecektir.
retanelerin muamelâtı ticariyeierini
Uşctk fabrikasımn şekerleri
ve Ticaret müdiriyeti tarafından vaUşak şeker fabrikasından İstan ki olan şikâyetin mahiyetini tahkik
bul piyasasına gönderilen 30 vagon
şekerin kara tarikile İstanbul'a celbi etmek üzere üç kişiden mürekkep bir
komisyon teşkili takarrür etmiştir.
fazla masrafı mucip olacağı cihetle,
fabrika bunları İzmir tarikile ve kıs- Bu komisyon birisi Belediyeden, ditnen denizden İstanbul'a göndermeği ğeri Ticaret Odasmdan ve üçüncüsü
de Vilâyetten olmak üzere üç kişiden
muvafık bulmuş, şekerleri evvelki
mürekkep
olacaktır. Komisyon *za gün İzmir'den hareket eden «Saadet
larının
kimler
olacağı henüz malûm
vapuruna tahmil ederek İstanbul'a
değildir.
göndermiştir.
(Birînci sahifeden ma'bait'ı

(Saadet) vapuru dün akşam üzeri İstanbul limanına vâsıl olmuştur.
Sekerler bugün çıkarılacak ve varın
İstanbul piyasasına arzedilecektir.
Uşak fabrikasımn şekerleri Sanayi
ve Maadin Bankası tarafından arzu
edenlere 34,5 liradan satılacaktır.
Bu suretle İstanbul'da şeker buhranı ve bu yüzden mütevellit fiat tereffüü zail olmuş bulunmaktadır.

Bu komisyon da şeker komisyonu
gibi evvelemirde tahlif edilecek, üç
gün zarfında tetkikatını bitirerek
kararını verecektir.

Gaz ve benzin fiatlart

Ticaret müdiriyeti şeker ve 'cahve
mes'elelerinden başka piyasada gümrük tahdidatını ileri sürerek fiatları
yükselten ticaretaneler hakkında da
Ticaret Müdiriyetinin bir tezkeresi tetkikat yapmaktadır.
Müdiriyet Belediyeye yazmış ol Ticaret müdiriyeti İstanbul Bele •
duğu bir tezkerede piyasada fiat
diyesine bir tezkere yazarak ahiren
yükseltmek, spekülâsyon, ihtikâr gipiyasaya ihtiyacın fevkinde şeker vubi kanunen müstelzimi mücazat ahrut etmiş, yeni kontenjan listesinde
vale tasaddi eden tüccarlarla bil de fazla şeker verilmiş olduğu ci hassa bakkal, küçük esnaf gibi perahetle bakkal, küçük esnaf ve sair
kendeciler hakkında takibatı kanu •
perakendecilerin şeker fiatlarını yük- niyede bulunulmak üzere bunların
seltmelerine sebep olmadığını, bu
isimlerinin bildirilmesini istemiştir.
gibi hallere teşebbüs edenler hak •Ticaret müdiriyeti diğer taraftan
kında takibatı kanuniyede bulunulgaz ve benzin fiatlarını da tetkik etması lâzım geleceğini bildirmiştir.
raekte ve memlekette bir benzin trüsKahve ihtikârı
tü teşkîl olunup olunmadığını araş tırmaktadır.
Ticaret müdiriyeti Jcahve ihtîkârı

Orijinal Boyut : 13 * 25 cm

