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îstanbul Ticaret 3orsası Meclisi
70 inci oturum
13/10/949
Oturumda hazır bulunanlar :
Başken
: Murat Furtun
*
: îttihst Begirmencilik T.A.Ş.Cevat Nizami
" vekili
DUzenli
Üye
: Damatzade Hakkı halefi Hilmi Gürgan ve Şrk.
Hilmi Gürgan
: Sait Belgün
$> Anadolu Kontuarı Îth.lhr.T.A.Ş.Süreyya
Sirmen
Şakir Kmscı ve ortakları Ltd.Şti.Mehmet
Kınacı
Şerafettin Alemdar ve kardeşlerl Kol.Şti.
Muhittin Alemdar
Selimoğlu Naci Güvenç
îshak Sükutî Erener
îzzet Gönül
Nuri Kozikoğlu
A.Nafiz Özalp
Efdalettin Tekiner
Fehmi Çar
Um.Katip
Oturumda h^zır bulunmlyanlar;
Üye
: Serattar îth.îhr.T.A.Ş.Îbrahim Aktar
M
: Şark Deri T.A.Ş.Mehmet Levent
"
: Nihat Demir
"
: îzzet Basmacı
"
: îsmail H8kkı Kozacıoğlu
1 - Başkan Murat Furtun oturumu açtı* Ve üyeden îbrahim
Aktar, Mehmet -kevent, Nihat ^emir, îzzet Basmacı ve
îsmail Hakkı Kozacıoğlu'nun mazeretleri olduğundan
oturuma iştirak edemiyeceklerine dair izahatı dinlend:
ve 69 uncu oturuma ait iki sahifelik geçen tutanağın
okunarak kabulüne karar verildi.
BUro Tesci]
verildi.
27/10/49

2 - Borsanm Eylül 949 aylık rnporu:
I - Borsa meclisinin 64 üncü oturıomunda verilen ve'
iki Meclis toplantısı arpspnda geçen zampn zarfı.
da Borsa mupmelatının fiat, miktar ve seyri hakkındaki mPİumPtı haiz raporun hazırlpnmpsıns d?ir
verilen kar8ra tevfikan hazırlanan ve Borsanm
EylUl 949 ayı umumı işleyişini ve muprr.ele gören
madâelere ait teksir ve tevzi edilen rapor8 dair
îdpre kurulunun 420 inci oturum kprarı okundu .
NETÎCEDE: Rapora ittilâ hpsıl edilmiş olup Borsa
aboneleri içln faydalı malumatı ihtive ettiğinden
biltende neşrine ve salona

Muhasebeye
verildi-T7/
10/949

Muhasebe,Ka|
saplığa verildi.27/10

Büro Tescil
Muhasebete
verildi.
27/10/49

Muhpsebeye
verildi.
27/10/49

3 - Merkez Muhasebesi Heziran,Temmuz ve Ağustos 949 mizanları hak.îdare kurulu kararıs
I - Merkez Muhasebesince hazırlanan ve Hesabat Müfettişliğince de tpsdikli bulunan ve İdare kurulunun
29/9/949 günlü 418 inci cturumunda kebul edilerek
tasdik için gönderilen çoğaltılıp dağıtılmış bulunan Haziran, Temmuz ve Ağustos 949 aylarına ait
gaye mizanlerı okundu. NETİCEDE: İdare kurulunca
kabul edilmiş bulunan Merkez Muhpsebesinin Haziran
Temmuz ve Ağustos 949 aylarma sit gajıe mizanlarının tnuvafık olduğundan kebul ve tasdikine,
4 - Kasaolık îşleri şubesi liuhpsebesi Haziran, Temmuz ve
Ağustos 949 mizanları hak.İdare kurulu karprı:
I - Kasaplık şubesi l^uhasebsince hazırlanan ^e Hesabat
Büiifettişliğince de tasdikli bulunan ve îdpre kurulunun 29/9/949 günlü 418 inci oturumunda k?bul edi
lerek tesdik için gönderilen çoğaltılıp değıtılmış
bulunan Haziran, Temmuz ve Ağustos 1949 aylarma
ait gaye mizenları okundu. NETİCEDE: İdare kurulur
ca kabul edilmiş bulunan Kasaplık şubesinin Haziran, Temmuz ve Ağustos 949 sylarma ait gaye mizanlarının muvafık olduğundan kabul ve t8sdikine,
5 ~ Borsadan ayrılan bir memurun tazminatının verilmesi
hak.îdare kurulu kararı :
I - lcra Takip metnuru Reştan Evcimen hak.îdare kuru—
lunun 418 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE :
Mumaileyhin Yönetim kurulunun 416 ıncı oturumunds
verilen karar gerefince 19/9/949 tarlhinden itibaren Borsadaki vazifesinden ayrıldığmden ilişiğinin kesilmesine ve 19/9/949 glinüne kpdar Borsada
çalıştığından peşin aldığı ücretinden bakiyesinin
geri nlınmasına ve Borsanın muvafakati ile ayrıldığından Borsade sebkeden 4 sene 8 ey 27 günlük
hizmetindeki 8 ay 27 günlük küsuratm bir sene
olarak kabulile 5 senelik tazminatının son ücreti
olan 350 lira üzerlnden verilmesine ve peşin aldığ
ücretten istirdadı icabeden miktarla Borsaya olan
sair borçlarının bu parpdsn mphsubuns ve dosyasının Cumhuriyet Merkez Bankası -^st.Şubesine gönderilmesine dair îdare kurulunun 418 inci oturum ka" rarının muvafık görüldüğünden kabul ve tasdikine,
6 - Yapılması gereken kalorifer tamiratı için tahsiset talebine dair İdare kurulu kararı:
I - Satın alınacak kalorifer kazanları ve bunların eskilerle tebdili ve bu işler için tahminen sarfı ik
tlze eden II50O onbirbin beşyüz liralık tahsisatm
meclisten tplep edildiğine dair Idare kurulunun
7/10/949 günlü 419 'unçja^erturum kararı okundu. NSTI

Y

CEDE: îdare heyeti kararı aauvafık görülarlş
iki kazanm almmPsı, bunların tebdili i ş i
edecek snir mssrflflarm da nazars alınarak
sarfı iktiza eden onbirbin beşyüz l i r a l ı k
tın verilmesine,
*

olmakla;
ve zuhmj
tahmineıl
tahsîsa-

Karar ve oturume son verildi*
Üç sahifelik tutanak Bor3a Meclisinin 10/11/1949 günla 71.ci
oturumunda okunarak kabulüne karar verildi, 10/11/949
Meclis Başk

Büro ve Tescil
Müdürü

İdare Hey'eti ve Mecli
memuru

