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Oturumda hazır bulunanlar

Başkan
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üm.Kâtip

: Murat Furtun
: I t t i h a d Değirmencilik T.A.Ş.Cevat Nizami Düzenli

Mustafs îsmet 'yaaıoğlu
Şakit Kmscı ve o r t . L t d . Ş t i . Mehmet Kınscı
Şerafett in Alemdar ve kard.Kol.Ş.Muhittin Alemda
Serat tar I t h . î h r . T.A.Ş. îbrahlm Aktar
Selimoğlu Naci Güvenç

îshak sükutî Erener
îzzet Gö'nül
Nuri Kozikoğlu
A.Nafiz Özalp
Efdalettin Tekiner
Fehmi Çar
Sait Belgiin
Ansdolu Kontuarı î th . îhr .T.A.Ş. Süreyya Sirmen
Feri t Metlnsoy

Büro Tesfil
Mu8melata
-erildl.
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Oturıımda hszır bulunmlyanlar ;

Üye Î Damatzade Hakkı Halefl Hilmi Gürgân ve şürekâsı
Şti. Hilmi Gürgan

" : Şark Deri T.A.Ş. Mehmet Levent

" : Şiikrii Alemdar

" / îsmail ^akkı Kozacıoğlu

1 4 Başkan Murat Furtun oturumu açtı» Ve üyeden Hilmi Gürgâ

Mehmet tewent »Şükrü Alemdar ve
 I
smail Hakkı Kozacxoğlu-(

nun mazeretleri olduğundan oturuma iştirak edemiyecekleı

ne dair izahatı dinlaıdL .Ve 82 inci oturuma ait 2 sahifel-

lik tutanağın okunarak kabulune karar verildi.

2 - Ekim 950 8ylık Borsa raporu:

I - Borsa ̂ eclisinin 64 üncü oturumunda verilen ve iki

Meclis toplaatısı arasmda geçen zamsn zarfında Bor-

sa muamelatmın miktar ve fiat seyri hakkmdaki ma-

lumatı haiz raporun hazırlanmfîsına dsir verilen ka-

rarâ tevf ikan hazırlanan ve Borsanın Ekim 1950 umumî

işleyişi ve mBamele gören maddelere ait teksir ve

tevzi edilen rapor okundu.Başkan vekili Cevat Nizami

Düzenli,raporda ticaret erbabma tavsiyelerde bulun-

mağa Borsanın salahiyeti olmadığına ve Borsada yapı-

lan ve ihtilaflara sebep olan vadeli (a terme) mua-

melelerin bir şekil ve nizama bağlanması lazım gel-

diğine , Dünya borsalarında (Case de liquidation)

denilen takas kasaları mevcut olduğuna ve vadeli
*

bir satış yapıldığı zaman tarafların buraya muayyen

bir miktar para yatırdıklarına ve fiat temevvüçlerir



Biiro Tesc:
Muamelât
Kasaplığa
verildi.
9/II/5O

den hasıl olan durumun bu para i le karşılandığma ,

bizde de bu usuliin tatbikinin faydalı olacağına ve

üyeden îdare heyeti başkanı Nafiz Özalp, Borsanın

bazı ahvelde azalarını ikaz ettnek vszifesi olduğuna

buradaki fıkranın yalnız bu kısma mütedair bulunduğu-

na ve vadeli (a terme) muameleler için evvelce de

tetkikat yapıldığına, fakat bu hususun kanunlaruniz

muvaceheslnde tatbâkinin kabil olmadıgı neticesine

varıldığına, bugünkü tlcarî mevzuatımizın bu hususu

yapmağa imkan vermedigini, yalnız yeni Borsalar kanu4>

nunda vadeli muameleler yapan Borsaların tatbik ede-

cekleri usulün (yüzükte gö'sterilir".. •.) diye blr ka-

yıt varsa da, tüzüğün henüz neşredilmemiş olduğuna

göre, kabul edilecek şekltnin meçhul bulunduğuna ve

tüzüğün halen neşredilmediğini, bu hususta vazedilmlş

esaslarm Borsamizca tatbik edileceğine mütedair iza

hatı dinlendi ve üyeler arasında müdavelei efkar edi

di. NETÎCEDE: Raporun kabulüne ve Başkan vekili Ceva

Nizami Düzenli'nin teklifi veçhile ve vadell(a termell)

muamelelerin ne gibi şekil ve esaslar dahilinde ya- i

pıldığının Londra, Newyork, Şikago, Anvers fre Havre J

Borsalarından sorulmesma ve neticenin tetkik edile-i

rek Meclise getirilmesine,

3 - Askerliği dolayısile Borsadan ayrılan bir memura verile-
cek tazminat hak.îdare kurulu kararı:

I - Askerlik görevi dolayısile Borsadan ayrılan Salahat

tin Ergun hakkmda İdare kurulunun 481 inci oturum

kararı okundu. NETİCEDE: Mumaileyhin muvazzaf asker

liğini ifa etmek için askere gitt i^i anlaşıldığınd

5585 sayılı kanunun I inci maddesi gereğince i l i ş i -

ğinin kesilmesine ve Borsada işe başledığı 28/11/946

dan ayrıldıfı 31/10/950 tarihine kadar Borsada 3 se-

ne II ay üç günlük hizmeti sebkettiğl anlaşılnekla

elinde olmiyen birsebepten dolayı ayrılışının nazaı

itibare almar8k dört senelik tazminatının sonücreti

olan 175 l i re üzerinden verilmesine ve Borsaya olan

borçlarının bu paradan mahsubuna ve itası icebeden

meblağın annesi Behice Müeddep'e verilmesine dair

îdare kurulunun 481 inci oturum kararmın muvafık

olduğundan kabul ve tasdikine,

Karar ve oturuma son verildi.

Borsa leclisin4.J3/2^/İ2/950 giinlü oturumunda kabul edildi.
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