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71 inci oturum

10/11/49

Oturumda hazır bulunanlar :

Başkan : Murat Furtun

" vekili : îttihat Değirmencilik T.A.Ş.Cevat Nizami Düzenli

Üye : Damatzade Hakkı halefi Hiiml Gürgan ve Şürekâsı
Hilmi Gürgan

Sait Belgun

Şakir Kmecı ve ortakları Ltd.Şti-Mehmet Kınacı

Şerafettin Alemdar ve Kardeşleri Kol.Şti- Muhit4
tin Alemdar,

^Serattar îth.İhr-T.A.Şti. İbrahim Aktar

Nihat Demir

Selimoğlu Naci Güvenç

Î.Sükutı Erener

îzzet Grönül

Nuri Kozikoğlu

A.Nafiz Özalp

Efdelettin Tekiner

î'ehmi Çar

Um.Katip : M
a
hmut ^ekin

0turumd8 hazır

A
ûa
dolu Kontuarı îth.İhr.T.A.Şti.Süreyya Sirmen

" : Şark Çeri T.A.Ş. Mehmet Levent

•
H
 : îzzet Basmpcı

w
 : İstnail Kakkı Kozacıoğlu

1 - Başkan vekili Cevat Klzarni D'izenli oturumu açtı. Ve

üyeden Süreyya Sirmen, Mehmet Levent, îzzet Basmacı ve

İsmail Hakkı Kozacıoğlu'nun mPzeretleri oldugundan otuja

ma iştlrak edemiyeceklerine dair izahPtı dinlendi. Ve

70 inci oturuma ait üç sahifelik geçen tutanağın oku-

ner«k kabulüne karar verildi.

2 - Borsanın Ekim 949 aylık raporu :

I - Borsa Meclisinin 64 üncü oturumunda verilen ve iki

Meclis toplantısı arasmda geçen zatnan zarfmda Bor-

sa muamelâtınm fiat, tniktar ve seyri hakkmdaki
 m a

lutnetı haiz raporun hpzırlanmasmp dair verilen ka-

rara^tevfikan hazırlanan ve Borsanın Ekim 949 ayı

utnumı işleyişini ve muamele gören maddelere ait te
&

sir ve tevzi edilen rapora dair îdare kurulunun 424

üncü oturum karsrı okundu ve B
a
şkan vekili Cevat

Nizami Düzenl* söz alarak raporun ikinci fıkrasm-

da -Paris Ticaret Müşavirligimizin raporuna göre

Fransadan mallarımızm ithalinde gösterilen güçlük-

lere ihrecptcılarımizın tesbit edilen şeraite ria-

yet etmemelerinden ileri gelmiştir- Marsilyaya
 g ö

n -
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derdiğimiz mallar her lki tarsf BİPk8darİ8rının

ifade ettiklerl gibi kalite itibsrile tesbit edil-

miş şartlara tam manpsile tevsfuk etmemekte ve ev-

velce mukarrer tolerans payını aşmpktadır* Bundan

dolayı Fransız ithalâtcıları piyasamızs yaptıkla-

rı tekliflerde malın tesliminden ve analizin ya-

pılmasmdan sonr8 tediye şartının mukaveleye gir-

mesini derpiş etmektedirler- denilmekte olduğuna

ve bu şekilde şeraite riayet etmiyen ihracatcıla-

rın memleket ekonotnisi hakkında dış piyasalarda

tnenfi tesir icrp ettiklerine ve bunlann tesbitl

ile bu gibi hadiselere meydsn verilmemesi için lu-

zumlu tedbirlerin alınması gerektiğine dpir iza-

hatı ve Üyeden A.Nafiz üzalp'in şeraite risyet

edilmemesi hususunun Peris Ticaret ILiüşavirliği

raporundan anlaşıldığına ve ticarı bir sır olması

dolayısile kimler tarafmdan yapıldığının biline-

mediğine dair izahatları dinlendi .NETİCEDE/ Rapors!

ittila hasıl edilmiş olup Borsa aboneleri için fayr

dalı ccalumetı ihtiv8 ettiğinden bültende neştine

ve salonda talikine ve Fransaya yapılan satışlar-

da şeraite riayet etmedikleri Paris Ticare^ Ataşe-|

si tarafından bildirilen tüccarların kabilse kim-

ler olduklarının bildirilmesinin mezkur Ataşelik-

ten sorulmasına,

3 - filen bir memurun tazminatı ve ölüm yardımı hak^îdare
kurulu kararı:

I - Kontrol memurlarından vefet eden İsmail Sönmez

hakkında İdare kurulunun 3/H/949 günlü 423 Uncü

oturum karnrı okundu• NETİCEDE: Mumaileyhin vefat

ettiği anlaşılmakla kaydının silinmesine ve 4621

sayılı k8nunun 7.nci maddesinin C.fıkrasma göre

iki maaş tutarmdaki ölürn yardımır.ın mezkur kanu-

n8 tevfikan oğullarma verilmesine ve Borsada 5

sene 8 ay 17 günlük hizmeti sebkettiği anlpşıl-

maklp 8 ay 17 günlük küsuratın Borsa Memurları

talimatnamesinin muaddel 26 mcı maddesinin son

fıkrasma tevfikan bir sene olarak kabulile aynı

maddeye tevfikan son ücreti olan 175 lira üzerin-

den altı senelik tazminatmm ibraz edecekleri

veraset ilamı üzerine varislerine ödenmesine ve

Borsaya olan bilumum borçlarının bu parFidan mahsu-

buna dair îdare kurulunun 423 üncü oturum kararı-

n m muvafık olduğundan ksbul ve tasdikine,

Ruznamenin tanziminden sonra gelen (I) adet evrskın da ruz-
nameye alınarak müzakaresi tensip kılmdı.
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I - Kontrol şubesi Memurlarmdan Askerlik b'devini yapnr

üzere ayrılan -Feridun Tümer hakkında İdare kurulunuı

10/11/949 ftinlü 424 üncü oturum kararı okundu. NETÎ)

CEDE: Mumaileyhin muvazzaf askerliğini ifa için as-

kere gittiği anlaşıldığmdan 4379 sayılı kenunun

I.inci maddesi gereğince ilişiğinin kesilmesine ve

9/II/949 a kpdar Borsada çalıştığmd8n peşin aldığı

ücretten bakiyesinln geri almtnasına ve Borsada işe

başladığı 1/9/944 den ayrıldığı 9/H/949 8 kadsr

Borsadp 5 sene 2 ay 8 günlük hizmeti sebkettiği en-

laşılmakla elinde olmiyan bir sebepten dolayı ayrıl]

şının nazarı itibara alınarak beş senelik tazminptı

nın son ücreti olan 200 lira üzerinden verilmesine

ve peşin aldığı ücretten istirdadı icabeden miktar-

la Borsaya olan sair borçlarının bu paradan mahsu-

buna ve itası icabeden tneVlağın kendisine veya bir

vekaletname ile tayin edeceği vekiline verilmesine

dair İdare kurulunun 424 üncü oturum karerının mu-

vafık olduğundan kabul ve tpsdikine ,

Karar ve oturuma son verildi.

Üç sahifelik tutanağm Borsa Meclisinin 29/12/949 günlü 72.ci
oturumunda okunarak kabulüne karar verildi. 29A2/ı949

Meclis Başkanı Büro ve Tescil
Müdürü

tdare Heyeti ve
Meclis memuru


