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Oturumda hazır tulunanlar :

Başkan
Üye

Murat Furtub
Dematzade Hgkkı^halefi Hiltni Gürg8n ve Şüre-
kası Hilmi Gürgan
Sait Belgün

M.îsmet Çatnoğlu
Anadolu Kontuarı İth.İhr.T.A.Şti.Süreyya Sir-
men
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îshak Sükutî Erener

îzzet Göniil
: A.Nafiz Czalp
: Efdalettin Tekiner
: Fehtni Çar
: Mahmut PekinUmuroı Katip

0turumda hazır bulunmiyanlar:

Başkan vekili

bye
M

îttihad Değirtnencilik T.A.Şti.Cevat Nizami
Düzenli
Serattar îth.îhc.T.A.Şti.lbrahim Aktar

Şark Deri T.A.Şti.Mehmet Levent

Selimoğlu «aci Güvenç

Nuri Kozikoğlu (seyahatte)

îsmail Hakkı Kozacıoğlu (seyahatte)

1 - Başkan Murat Furtun oturumu eçtı.ve Başkan vekili Cevat

Nizami Düzenli ile üyeden îbrahim Aktar, Mehrnet Levent,

Naci Güvenç,Nuri Kozikoğlu ve îsmail Hakkı Kozacıoğlu
1
nuı

mazeretleri bulunduğundan oturuma iştirak edemiyecekleri-

ne dair izahatı dinlendi ve 72 inci oturuma ait yedi sa-

hifelik geçen tutanak okundu kabulüne kar8r verildi.

2 - Aralık 949 Borsa rsporu:

I - Borsa Meclisinin 64 üncü oturumunda verilen ve iki

Meclis toplantısı arasmda geçen zatnan zarfında Bor-

sa Muamelatının fiat, miktar ve seyri hakkındaki ma-

lumatı havi raporun hazırlanmpsme dair verilen k8ra-

ra tevflkan hazırlanan ve Borsanın Ar8İık 949 ayı

umumî işleyişi ve muamele gb'ren maddelere ait teksir

ve tevzi edilen rapor« dair îdare kurulunun 437 inci

oturum kararı ve rapor okundu. NETÎCEDE: rapora İ4-

tila hasıl edilmiş olup Borsa aboneleri için f8ydalı

malutnatı ihtiva ettiğinden bültende neştine ve sa-

londa talikine,

3 - Meclis tiyelerinden Nihat D
e
mir'in istifasına dair dilek-

çesi :



Büro Tesci
le verildil
I2/I/95O

Muhasebeye
verildi.
IP/I/50

Büro Tescİ
le verildâl
TP/I/5O 1

Büro Tesci!
Kasaplığa
verildi.
TP/I/5O

I - 1950 senesi başıhdan itibaren terki ticaret karannı

vermiş olduğundsn Borsa Meclisinden istifa ettiğine

dsir Nihat Demir'in 50/12/949 günlü dilekçesi okundu.|

NSTÎCEDE: Mumaileyhin Meclis byeliğinden affı ile Fıı

dık, Ceviz, Badem grubundaa Mecliste grubu temsil ede|

cek bir uye istenmesine,

Ruznemenin tpnziminden sonra gelen uç adet evrakın da ruzna-
meye alınarak müzakereleri tensip kılındı.

1 - Şişlide bir cami yapma veYaşstma Derneğine yapılacsk

50000 liralık yardıtn hak.îdare kurulu kararı:

I - Şişlide bir cami yaptırma ve Yaşatma Derneğine elli

bin liralık bir yardım yapılmpsına dair îdare kurulu-

nun I2/I/950 günla 437 nci oturum kpr8rı okundu .

NETÎCEDE: Îdare heyeti kararı muvafık görültnekle Şiş-

lide Bir catni Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bir yar-

dım olmak üzere ve sön olarak elli bin liranın veril-

mesine ve işbu meblağın adî ihtiyattsn b'denmesine,

2 - Hizmet ücreti olarak almmakta olan 10 parpnın 20 parays

iblağı hak.îdare kurulu kararı:

I - Sütlüce Pay mehallinde mevcut arsa üzerine yapılması

düşünülen tesisata başlayabilmek için on para olarsk

almmakta olan hizmet ücretinin yirmi paraya çıkarıl-

masma deir îdare kurulunun 437 nci oturum kararı

okundu. NETİCEDE: İdare heyeti kararı ve Celepler

Derneği teklifi muvafık gb'rdlmekle hizmet acreti oİ8'

rak alınmakte olan on paranın yirmi parsya çıkarıl-

masma ve keyflyetin Yüksek Bakanlığa arzına,

3 - Sıhhî sebepler dolayısile ayrılmak isteyen bir ahırcıya

verilecek tazminat hak.îdare kurulu kararu

I - Ahırcı Mehmet Başçı'nın sıhhî vaziyeti çalışmasma

mani olduğundan tazminatının verilerek ilişiğinin

kesilmesine dair îdare kurulunun 437 inci oturum ka-

rarı okundu. NETİCEDE: Kurulun 14/12/949 günlü 430

uncu olağanüstü oturumunda verilen fcarpra tevfikan

yapılan tebliğat Uzerine Borsadan ayrılmak isteyen

mumaileyhin ilişiğinin 31/12/949 tarihinden itibaren

kesilerek almakta olduğu son 140 lira üzerinden hiz-

met k.öuratı 7 ay 28 günün seneye iblağı ile 10 senel
lik tazminatının beher senesine 1,5 maaş üzerinden

ve adı ihtiyattan b'denmesine ve Borsaya olan bilumum

borçlarımn bu parndan mahsubuna dair îdare kurulunu

437 inci oturum kararının muvafık olduğundsn kabul

ve tasdikine ,

Karar ve oturuma son verildi.

îki sahifelik tutanak Boraa Meclisinin 9/2/950 günlü 74 üncü
oturumunda okunarak kabulüne karar verildi. 9/2/950

Meclis Başkanı Bürove Tescil
Müdürü

îdare Heyeti ve Mec-
lis memuru


