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Istanbul Tlcaret Borsası Meclisl
68 inci oturum
II/8/949
Oturtımda hazır bulunanlar :
,
Başkan vekili : î t t l h a t Değirmenvilik T.A.Şti.Cevat Nizsmi
Dlizenli
: Dşmatzade ^akkıjıalefi Hilmi Gürgan ve
Üye
kası Hilmi Gürgân
i Sait Belgün
: All Vafi mahdumları Hasan Vafi
: Anadolu kontuarı ith- ihr.T.A.Şti«Süreyya
Sirmen
ve ort8kları Ltd«Şti« Mehmet
: Şakir
Kınacı
: Şerafettin Alemdar ve kardeşleri Kol.Şltketi
Muhittin Alemdar
: îzzet Basmacı
: t.Sükutı Srener
t Nuri Kozikoğlu
: A.Nafiz Özalp
: Ismail Hakkı Kozacıoğlu
: Efdalettin Tekiner
Umumî Katip

: Fehmi Çar
: Mahmut i'ekin

Oturumda hazır bulunmiyanlar:
Başkan
: Murat £urtun
Üye
: îbrahim Aktar
n
: Şerk deri T.A.Şti. Mehmet Levent
n
: Nihat Demir
n
: Selimoğlu Naci Güvenç
"
: Îzzet Gönül
1 - Başkan vekili Cevat Nizami Düzenli oturumu açtı. Başkan
Murat Furtun ve Üyeden îbrahim Aktar, Mehmet Levent ,
Nihat Demir, Naci Güvenç ve îzzet Gönülfün mazeretleri
olduğundan oturuma iştirak edemiyeceklerine dair izahatı
dinlendi ve 67 inci oturuma ait 2 sahifelik tutanağm
okunarak kabulüne karar verildi.
Büro Tescil
Muameleta
verildi.
II/8/49

2 - Borsa aylık raporu :
I - Borsa Meclisinin 64 üncü oturumunda verilen ve iki
Meclis toplantısı arasmda geçen zaman zarfında Borsâ muamelatmın fiat, miktar ve seyri hakkındaki malumatı haiz raporun hpzırlanmasına dair verilen karar8 tevfikan hazırlanpn ve Borsanın 23/6/949 dan 31/7/
949 gününe kpdar umumı işleyişini ve muamele gb'ren ma
delere ait teksir ve tevzi edilen rapora dair îdare K
rulunun 411 inci oturum kararı okundu. NETÎCEDE:Rapora ittila hasıl edilmiş olup Borsa aboneleri için fay
dalı malumatı ihtiva ettiğinden bültende neşrine ve

Ip"

salona talikine,
3 - Boa?sadan askerlikleri dolayısile ayrılan iki memurun
tazrninatlarmın verllmesi hak.Idare kurulu kararları:
1 - Askerlik görevi dolayısile Borsadan ayrılan Şuap
Bulat hakkında İdare kurulanun 408 inci oturum kararı okundu. N3TİCEDE: Mumaileyhin Borsadan ayrıldığmın askerlik görevi dolsyısile olduğundan elinde olmiyan bir sebepten dolayı ayrılışımn nezarı
itibare almsrak Borsada geçen iki sene 4 ay 18
giinlük hizmetindeki küsuratm 6 ay olarpk kabulile
iki buçuk senelik tazminatının son ücreti olan 175
lira üzerinden verilmesine ve borçlu bulunduğu takdirde tazminatmdan mahsubuna dair îdare kurulunun
408 inci oturum kararınm muvafık olduğundan kebul
ve tasdikine,
2 - Askerlik görevi dolayısile Borsadan ayrılan îsmet
Çeçener hakkında îdare kurulunun 408 inci oturum
kararı okundu. NETİCEDE: Mumaileyhin Borsadan ayrılışının askerlik ödevi dolayısile olduğu anlaşılmış
olduğundan elinde olmiyan bir sebepten dolayı ayrılışımn nazarı itibare alınarak Borsada geçen 2 sene I ay 15 günlük hizmetindeki küsuratm nazara alı
miyarak iki senelik tazminatının son ücreti olan
175 lira üzerinden verilmesine ve borçlu bulunduğu
takdirde tazminatmdan mahsubuna dair İdare kurulunun 408 inci oturum kararının muvafık olduğundan
kabul ve tasdikine ,
Kar8r ve oturuma son verildi*
îkl sahifelik tutanak Borsa Meclisinin 15/9/949 günlü 69
uncu oturumunda okunarpk kabulüne karar verildi. 15/9/949
Meclis Başkanı
Büro ve Tescll
îdare heyeti ve
Müdürü/
Meclis memuru

