
Musmelata
verildl.
'1/5/49

îstanbul Tlceret Borsası Mecllsl

65 incl oturum
31/5/949

Oturumda hazır bulunanlar :

Murat Furtun

İttihat Değirmencilik T.A.ŞMCevat Nizami Düzenli

Damatzade Hakkı halefi Hilmi Gürgân ve şürekâsı
Hilmt Gürgân

All Vafi Mahdumları Hasan Vafi

Anadolu Kontuarı İth.ihr.T.A.Ş. Süreyya Sirmen

Şaklr Kınacı ve ortakları Ltd.Şti.Mehmet Kmflcı

Serattar ith.îhr.T.A.Şti. îbrahim Aktar

Şark Deri T.A.Şti. Mehmet Levent

Selimoğlu Naci Güvenç

Ishak Sükutî Erener

îzzet Gönül

Nuri Kozikoğlu

A,Nafiz Özalp

Efdalettin Tekiner

Fehmi Çar

Üm.Kâtip : Mahmut Pekln

Oturumda hazır bulunmlyanlar :

Üye : Salt Belgün

" : Şerafettin Alemdar ve kardeşleri Kol.Şti.Burha-
nettin Alemdar

* : Nlhat Demir

* : îzzet Basmaöı

" : îsmail Hakkı Kozacıoğlu

1 - Başkan vekili Cevat Nizami Düzenli oturumu açtı. ve Üye-

den Sait Belgün, Burhanettin Alemdar ,Nihat
 D
emir, Izze

Basmacı ve îsmail Hakkı Kozacıoğlu'nun mszeretleri oldu

ğundan oturuma iştirak edemiyeceklerine dsir izahatı

dinlendi ve 64 üncü oturuma ait 9 sahifelik tutanagın

okunarak kabulüne karar verildi.

2 - Borsa aylıJc raporu:

I - Borsa Meclisinin 64 üncü oturumunda verilen ve iki

Meclis toplantısı arasmda geçen zeman zarfında Bor-

sa muamelatmın fiat,miktar ve seyri hakkmdaki ma-

lumatı havi raporun hazırlanmasme dair karara tev-

fikan hazırlanan ve Borsanın I/Mayıs/949 gününden

22/Mayıs/949 gününe k^dar umumî işleyişi ve muamele

gören maddelere ait teksir ve tevzi edilen rapor

okundu ve Üyeler erasmda müdavelei efkar edildi.

NETİCEDE: Rapora ittilâ hasıl edilmiş olup Borsa

aboneieri içln faydalı malumatı ihtiva ettiğinden

bül*#nde neşrine ve salona tâlikine,
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Muhasebeye
verildi.
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3 - Askerlikleri dolayısile eyrılan iki tnemurun tazminat-
larının verilmesi h8k-İdare kurulu kararları:

1 - Askerlik ödevi dolayısile Borsadan ayrılan Kontrol

şubesi memurlprından Sabri Ürensoy hakkmde îdare

kurulunun 398 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE:

Mumaileyhin Borsadan ayrılışınm askerlik ödevi do

layısile olduğu anlaşılmış olduğundan elinde olml-

yan bir sebepten dolayı ayrılışının nazarı itibara

alınarak Borsada geçen 3 sene 10 ay 10 günlük hiz-

metindeki 10 ay 10 günlük küsuratm bir sene olerak]

kabulile dört senelik tazminetının son ücreti olan

170 lira üzerinden verilmesine ve Borsaya borcu bu-

lunduğu takdirde tazminatından mahsubuna dair İdare

kurulunun 398 inci oturum kararının muvafık olduğunj-

dan kabul ve tasdikine, . ;

2 - Askerlik ödevi dolayısile Borsadan ayrılan Muhasebe

şubesi memurlarından Halil Efadaroglu hakkında İdare

kurulunun 399 uncu oturum kararı okundu. NETİCEDE:

Mumaileyhin Borsadan ayrılışınm askerlik ödevi do-

layısile olduğundah 4379 sayılı kanunun bıtrinci mad

desi gereğince ilişiğinin kesilmesine ve 12/5/949 a

kadar Borsada ç,8İıştığındari II günlük ücretinin kıs«-

telyevm olarak verilmesinin ve fevkalade ikramiye-

den 949 yılındaki hizpet müddeti nazarı itibara

:t
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narak 4 ay II günlük nisbetinde istlfade ettirilereii

bakiyesinin geri almmasına ve Borsada 2 sene 10 ay

II günlük hizmeti sebkettiği anlaşılmakla elinde ol

miyan bir sebepten dolayı ayrıldıgınm nazarı itib

ra alınarak 10 ay II günlük küsuratm bir sene ola-

rak kabulile üç senelik tazminatının son ücreti ola

225 lira üzerinden verilmesine ve fevkalade ikrami-

yeden istirdadı icabeden mlktarla Borseya olpn sair

borçlarıhm bu paradan mahsubuna ve itası icabeden

meblağm kendisine veya bir vekâletname ile tayin

edeceği vekiline verilmesine dair İdare kurulunuh

399 uncu oturum kararının muvafık olduğundan kahul

ve tasdikine,

4 - ölen Tamirci ustasının tazminatının varislerine verilme*
si hak.İdare kurulu kararı:

I - Kasaplık İşleri şubesi Tamirci ustası Şemsi örs'ün

vefat ettigine ve tazminatının varislerine verilme-

sine dair İdare kurulunun 398 inci oturum kararı o-

kundu. NETİCEDE: Mum8İleyhin vefat ettiği anlaşılmak)

la kaydının silinmesine ve Borsada ikl defada vefat

tarihine kadar II sene 3 ay 4 giinlük hizmeti sebket-||

tiği anlaşılpakla 3 ay 4 günlük küsuratm Borsa me-

talimatnamesinin muaddel 26 mcı maddesinin

\
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son fıkrasına tevfikan 6 ay olarak kabulile aynı

talimatnamenin 26 ıncı meddesi gereğince son ücre-

tt olan 160 lira üzerinden onbir buçuk senellk ta2

mlnatının tevslk edeceklerl veraset ilârnı üzerine

varislerine ödenmesine ve Borsaya olan bilumum

borçlarının bu paradan mahsubuns dair îdare kuru-

lunun 398 lnci oturum kararınm muvafık olduğundaa

kabul ve tasdikine,

Ruznamenin tanziminden sonra gelen 3 adet evrakm da ruzna-
meye elmsrak miizakereleri tensip kılmdı»

I - Şişli Camiine 5OOÛÛ lira verilmesi hak.
nun teklifi:

Nuri Kozikoğlu'

I - Şişlide yaptırılmakta olsn Cami inşaatınm bugün-

lerde parasızlık yüziinden tatil mecburiyetinde ka-

lınılecağından Borsaca âcil bir yardım yapılmesıne

dair Üyeden Nuri Kozikoğlu'nun teklifi dinlendi ve

Umumî Katip Mahmut Pekin sb'z alarak böyle bir pa-

ranın verilmesi için keyfiyetin tdare kurulunca

tetkiki gerektiğine ve 4355 sayılı kanunun 13 üncü

maddesinin B.fıkrasının bütçeyi, aylık muvazeneyi

ve kat'î hesabı, münakele.tekliflerini ve bunlara

müteallik raporları hazırlamanın Îdare kurulunun

vazifeleri meyanmda tadad edildiğini ve 12 inci

maddenin D.fıkrasına göre de İdare heyeti tarafm-

dan hazırlansn bu teklifleri tetkik ve tasdik et-

menin Borsa meclisinin vazifeleri cümleslnden bulu

dugunu ve Meclisin blitçe üzerindeki salâhiyeti mut

lak olmakla beraber para sarfına müteallik bu gibi

tekliflerin Borsanm mali durumu ve tasarrufları

gb'z önünde bulundurularak îdare kurulu tarafından

teklif halinde
 m
eclise arzedilmesinin usul ittihaz

buyurulmBsıran muamelelerin selameti bakımından mu

vafık olur kanaatinde bulunduğunu izeh etti ve Baş

kan vekili Cevat Nizami Dlizenli ve Murat Furtun

sb'z alarak Meclisin bütçeye hakim olduğunu ve sar-

fiyata salahi^tetli bulunduğunu izah ettiler ve Üye

den A.Nafiz özalp, blltçeye taalluk eden işlerde

yapılacak tekliflerin evvelce îdare kurulunca ha-

zırlanarak Meclise getirilmesinin usul ittih8zı ha

kında teklifte bulunduğu ve Üyeler arasmda müdave

lei efkar edildi. NETÎCEDE: Şişlide bir cami yapma

ve yaşatma Demeğine ellibin liralık bir yardım ya-

pılmpsma ve mezkur parsnın eski seneler varidat

fazlasından ödenmesine ve bsdema bütçeye tailluk

eden hususlarda yapılacak tekliflerin evvelce îdar

kurulunca tetkik ve Meclise tevdiinde bu gibi işle

rin^görüşülmesinin prensip ittihazma dair tekli-
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fin gelecek oturuma talikine,

2 - Istanbul Verem Savaş Derneğine 5000 lirslık bir yardım
yapılması hak. Cevat Nizami Diizenli'nin teklifi:

I - îstanbul Verem Savaş Derneğine 5000 liralık bir

yardım yapılmasına dair Üyeden Cevat Nizami Dü-

zenli'nin teklifi dinlendi. NETİCEDE: Vaki teklif

muvafpk görülmüş olmakla îstanbul Verem Savaş Der

neğine Beşbin liralık bir yardım yapılmasına ve

bu paranın 5 inci faslm 6.ncı Hayır Cemiyetleri

maddesindeki tahsisattan ödenmesine,

3 . 949 yılı Meclis Bpşkan ve Başkan vekili seçimi hak.
Başkan vekili Cev8t Nizaoıi Diizenli'nin izahatı:

I - 4355 sayılı kanunun tatbikine ait nizamnamenin 9

uncu maddesi geregince 949 yılı lçin Borsa Meclis

Başkanı ve Bgşkan vekili seçimi lazım geldiğine

dair Başkan vekili Cevat Nizami Düzenli'nin iza-

hatı ve Üyeden Nuri Kozikoğlu'nun Meclis Başkan

ve vekilinin bir senede görevlerinde gösterdikle-

ri başarıdan dolayı aynı göreve devamlarına d8İr

teklifi dinlendi. NETİCEDE: V
8
ki teklif Meclisce

de muvafık görülmüş olup.intihabm açık oyla ye-

pılmpsı tensip edilerek açık oyla yapılan intihap-

ta Murat Furtun'un Beşkanlığa ve Cevat Nizami Dü4

zenli'nin Başkan vekilliğine ipkaen seçilmelerine

oy birliğile,

Karar ve oturuma son verildi*

Dört sahifelik tutanak Borsa ̂ eclisinin 30/6/949 günlü 66

ıncı oturumund/ı okunarak kpbulüne karar verildi. 30/6/949

Meclis Basfc^fi^ Büro ve Tescil İdare heyeti ve
M l iMüdiirü

y
Meclis memuru


