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1 - B
a
şkan vekili Cevat Nizami Düzenli oturumu açtı.ve Üyedea

Sait Belgün, Muhittin Alemdar, Ibrahim Aktar, Mehmet Le-

vent , Şükrü Alemdar, Naci Güvenç , Nurl Kozikoğlu ve

Ismail H&kk! Kozacıoğlu
1
nun mazeretleri olduğundan otu-

ruma iştirak edemiyeceklerine dsir izahatı dinlendi ve

80 inci oturuma ait I sahifelik tutanağın okunarak ka-

bulüne ksrsr verildi.

2 - Ağustos 950 aylık Borsa raporu:

I - Borsa Meclisinin 64 üncü oturumunda verilen ve iki

Meclis toplsntısı arasmda geçen zatnfin zarfında Bor-

se muamelatimn fiat, miktar ve seyri hakkmdakl ma-

lumatı haiz raporun hszırlanmpsınp dair verilen ka-

rera tevfikan hazırlanan ve Borsanm Ağustos 950 pyı

umumî işleyişi ve muamele gö'ren maddelerine ait tek-

sir ve tevzi edilen rapor ve îdare kurulunun 14/9/

950 giinlü 474 ünci oturum kprarı okundu. NETİCEDE:
R
apora ittilâ hasıl edilmiş olup Bbrsa aboneleri

için faydalı malumatı ihtiva ettiğinden bültende ne

rine ve salona talikine



ip»

Biiro Tesci
11
 Muhasebe,*-*-
saplığa ve-
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5 - Sütlücede yapılacak rıhtım inşsatı ile toprak tezviye-
si ve istinad duvarlarının sözleşme tassrılsrı h8k.Ida-<
re kurulu kararları :

I - îstanbul Ticaret Borsasının Karasğaç mezbahası it-

tisalinde mutasarrıf elduğu arsada vucuda getirece«

ği rıhtım inşastı ve tasfiyef türabiye ile istinad

duvarlarının sözleşme tpsarıları hakkmda Îd8re

kurulunun 7/9/950 ve 14/9/950 günlü 473 ve 474 ün-

cü oturum kararları ile sözleşme tasarılprı okundu

ve Dyeden îdare kurulu başkanı'A.Nafiz özalp söz B. srak

Borsanın münakasa kanununa tabi olmadığına bu yiiz-

den yapılacak işlerin umumî bir şekilde ilan edil-

miyeceğine göre yapılecak ilân üzerine birçok teli] •

lerin zuhur ederek inşeatın ehil olmiyan kimseler

üzerine kalabileceğine ve ileride müşkilâta maruz

kalmılacağına ve bunun Borsa menfaatine eykırı

olduğundan iş Bankası ve sair mümssil müesseseleriı

yaptığı gibi bu kabil işlerde ihtisası olan ve yap-

tıkları işlerden memnun kalınan miiteahhit isimleriıjjin

istendigine ve neticede yaptığı işlerden memnun ka-

lman Ragıp Devres , Ekrem Hakkı Ayverdi, Abdlilka-

dir Taşdelen, Halit Köprücü, Muhtar Arbatlı, İmar

Limited şirketi, Haytr.il inşaat Limited şirketi ve

Aaaç inşaat şirketinin isimlerinin tesbitedildiği-

ne ve rıhtım ve toprak işleri ile istinad duvarları

inşaatına ait proje , metraj ve keşft evvel'i fennı

şartname ve mukaleve t8sarısınm isimleri geçen se-

kiz firma ve müesseseye gönderilerek kendilerinden

k8palı zarf ile eksiltme teklif mektubu isteneceği-

ne ve bunlar arasında Borsa için en miinasip olanı-

nın tercih edilerek bu işlerin yapılacağını izah

ti ve Umumî Katip Mahmut ^ekin ile Meclis Başkanı

Murat Furtun'un izahatı dinlendi ve Uyeden Mustafa

îsmet Çamoğlu söz larak bu gibi tesisleri vucude

getirmenin belediyenin esas vazlfeleri meyanında

bulunduğuna ve ihtisap resmi altında beledlyece tah

eil edilen patalarla bu işin yapılm«sı gerektiğin-

den kendisinin muholif olduguna dair İzahatı din- '

lendi. NETÎCEDE: Îdare kurulu Başkanı A.Nafiz Özalp

in izehatı muvafık göralmekle izah ettikleri esas-

4ar daireslnde rıhtım ve tesviyei türabiye ile is-

tinad duvarlarına ait aşağıda yazılı sözleşme tasa-

rılarının tasdikine ve aynı inşaata ait oldukların-

dan iki evrakın birleştirilerek aynı esaslar daire-

sinde muamele yapılmasına ve adıgeçenlere gönderil-

mesine -Üyedân Mustafa îsmet Çamoğlu'nun muhalif

reyine karşı ekseriyetle- karar,

ve oturuma son verildi.
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Blr taraftan İstanbulda Bahçekapıda dairei mahsusa-

sında mukim İstanbul Tlcaret Borsasmı temsile sals

hiyettar Mezkûr Borsa relsi A.Nafiz Özalp ve Üyeder

Hilmi Giirgan ile diğer taraftan

mukim miiteahhit

srasında berveçhiâti sö'zleşme yapıltnıştır:

Madde I - Îstanbül-Ticaret Borsasınm Karaağaç mezbahesı i t -

tisalinde mutasamf olduğu arsada vucude getirece-

ğl rıhtım lnşaatı için sözleşme ile merbut şartnam<

ve resitnlere tevfikan miiteahhit

ihale etmiş olup mütea: hit de ihaleyi kabul eyle-

miştir.

Maddo 2 - Miiteahhit mezkûr rıhtım inşoatına işbu mukavelenin

imza ve teatisini miite8kip rnukavele tarihinden i t i

beren bir hafta içinde işe başlampdığı ve bu tarih

ten itibaren yâz yirmi iş glina zarfında inşsatı

tamamen ikmal ve teslim eyletnegi taphhüt eyler*ls-

tenbul Ticaret Borsasmın siirveyysnı ile miiteahhit

tarafından inşaat mahallinde müştereken tutulacak

ataşman defterine çalışılm^sı kabil olmiyan günler

kaydedilecektir. Miiteahhit , kanunun kabul eylediğ

mücbir sebeplerden dolayı i leri gelmeyen taabhiiriin

beher giinü için İstanbul Ticaret Borsasına tezmina

olarak el l i lira vermeği ve bu el l i liranm doğrudsjn

doğruyp miiteahhidin istihkakmdan hükiimsıiz olarak

kesilmesini kabul eder. Miitaahhidin mukavele tar i-

hinden itibaren her ne sebeple olursa olsun bir

hafta içinde fiilen işe başlamaması halinde Ticare

Borsası işbu mukavele hukminu, mahkemeye miiracaat

ettneksizin tek taraflı olarak feshe ve husule gele

zarar ve ziyanı müteahhidden talebe salâhiyetıtâMrB

Madde 3 - înşaat ikmal edildikten sonra muvakkat kabul muame-

lesi yapılscak bu muamelenin tekemmül ettiği tarihi

takip eden ginden itibaren dört ayın hitaminda kat1

kabul muameiesl yapılaeaktır. Bu müddet zarfubda

binada husule gelecek her hsngi hir arızanın hukukî

mes'uliyeti miiteahhide ait olacaktır. İnşaat bedeli

olarak îstanbul Ticaret Borsası tarafından miiteahhi

de -yukardaki kat ' i teslim ve tesellüm muamelesi y8-

pıldıktan sonra '. Türk l irası ödenecek
tir .

Madde 4 - İşbu rıhtım inşaatı için muktezi her nevi inşaat

malzemesi, miiteahhit tarafından verilecek malzeme-

nin gümrük ve rıhtım rusumile masarifi ihraciye ve

sigorta dcreti ve mahalli inşaata nakliyesi, inşaa-



ta müteallik amele vesairenin ücaret ve yevmiyeleri

velhasıl inşast ve malzemeye tnüteallik bilcimle ma-

^ sa-rif, gelir vergisi, sözleşme ve Noter harcile tnas ıri-

fi umumiye ve müteferrifekanm tesviye ve itesı müte••

ahhide ait olacaktır . *

Madde 5 - Ticaret Borsası tarafından planlarm kısmen tadili

ve malzemei inşaiyenin bazılannın tebeddülü teklif

edildiğl takdirde, Fen heyetince kabul edllmiş plan<-

ların müteahhitçe kabulü mecburidir. Bunun icabetti-

'
 4

 receği masarif, ihaleye gö're tsraflarca kararlaştı-

rılarak ihale bedeline ilâve veya tenzil olunur.

Madde 6 - îşbu mukevelenin tatbikinden mütevellit teraflar

arasmda her hangi bir ihtilâf tahaddüs eylediği

takdirde, taraflarca birer hakem t8yin olunprak

ihtilâf halledilecektir• ^araflardan biri hakemle-

rini tebliğat tarihinden itibaren yedi gan içinde

intihap etmediği tpkdirâe onun hakenai tnahkemece in-

tihap olunacaktır. ̂ akemler on gin zarfınde ihtilâf

mevzuunu karara bağlıyacaklardır* vayet iki taraf

hakemleri arasında ihtilâf hallolunamadığı takdirde

üçüncü hakem -̂stanbul Ticaret ve Sanayi Odesı tara-

fından tayin olunacaktır. ü
e
kemlerin bilittifak ve-

ya açünöiinün infcim8mı reyi ile ekseriyetle verecek-

leri kerar, iki taraf için möcburilicradır.

Şayet, hakemlerin her hengi bir şekil ve suretf

le ihtilafı hal ve fasledemedikle ri veya iki taraf

ihtiİ8f mevzuunun mahkemece halline muv8fakat ettik-j'

leri takdirde, salahiyetli mahkeme olarpk ^stanbul

mahketnelerini kabul e ttikleri ni beyan ederler.

Madde 7 - Müteahhidin bila mezuniyet mevcut projeler haricin-

de inşaat yaptığı takdirde ayrıca bedel talebihe

hakkı olmayacağı gibi Borsaca bu inşaatın luzumsuz-

luğuna kani olunduğu takdirde de biitdn tnpsraf müte-

ahhide ait olmak azere hedtnettirilecektir.

Madde 8 - Müteahhidin istihkakı her ay başında yaptığı inşaat

bilmesaha tanzim edilecek sitiiasyonlara göre tesviy

edilecektlr. Ancak, ihzarat için müteahhide verile-

cek olan malzeme , bilshere sitaasyonlardan tenzil

edilecektir. Bu malzemei inşaiyenin fiatlprı aşağı-

da gösterilmiştir:

Kum

Çakıl

Çlmento

Demir

Ahşap

Siman fondu

Metremikap
N

Torbası

Tonu

Metremikâbı

Torbası

8 lira

9 "
3

300

140 "

15
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Madde 9 - înşaatm devami müddetince Ticaret lorsesı, inşa-

ita nezaret ve malzemenin kalite vesairesinin mu-

rakabe hakkım haiz olacektır. Bu nezaret ve mu-

rakabenin icrası, müteahhidin mes'uliyetini kal-

dırma z.

Madde 10 - İnşeetın mükemmelen tesellümünden evvel müteahhi-

din bir güna kusuru olsun veya olmasm her hangi

btkr sebeple husule gelecek her güna zarar ve heser

kemilen müteahhide ait olacaktır.

Madde II - Müteahhit tarafmdan teminat akçesi olarak Ticaret

Borsasına teslim olunan beşbin sekizyaz liralık

teminat mektubu, inş^etın ikmali tarihinden dört

ay sonta inşsatın tam̂ tnı üzerinde mucibi zaman

bir hal gö'rilmedigi takdirde iade edilecektir.

Madde 12 - Mukavele teatî olundukten sonra Ticaret Borsası

uhdesine düşen vecibeleri ife ettiği halde, müte-

ahhit buna rağmen bir hafta zarfmda inşaata baş-

lamadığı veya başlayıp da mukavele hikümlerini ye-

rine getirmediği veyahut malzemetıin mukavele şart

ları dahilinde olması lazımgelen cinsten gayrısı-

nı kullandığı veya her ne suretle olurse olsun

mukavele şartnamesi 8hkâmına ve fennî keidelere

tamamile riayet etmediği takdirde, müteahhide va-

ki olacak adı ihtar izerine tayin olunacak müddet

zarfında miiteehhit malzemeyi tebdil etrneğe ve mu-

kavele şartnamesine uygun olarak yeniden yapmağa

veya inşsatı fennî esaslar ve musaddak proje ve

şartname dairesinde islah eylerr.eğe mecburdur.Aksi

takdirde, teminat akçesi tazminat bedeli olarak

Ticaret Borsası tarafından protestoya hacet olmak

sızın irat kaydedilecek ve şayet husule gelmiş bi

zarar, tazminet bedelinin listande olduğu takdirde

Borsa, m'iteahhitten ayrıca zarar ve zlyan isteme-

ğe hakkı olacak ve istediği takdirde mukavele hük

münü tek taraflı olarak feshetmeğe salahlyetli bu

lunacaktır»

13 - Müteahhit, Ticaret Borsasının muvafakati olmakaı-

zın inşaatı kısmen veye tamamen ahare devredemiye-

cek, ettiği takdirde Ticaret Borsası protestoya

hacet kalmaksızm işbu mukaveleyi fesh edecek ve

hasıl olacak zarar ve ziyanı da müteahhitten talep

etmeğe hakkı olacaktır.

Madde 14 - Insaatın devam ettiği müddetçe müteahhidin, amele

kalfa, mühendislerivesair bilcdmle memurları tara-

fından Ticaret BorsasAns veyehut efradı saireye
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karşı vukus getirilecek bilcümle zarar ve ziyan

ne miktara baliğ olursa olsun, müteahhit mes'ülii

bilmpl sıfatile tazmin edecektir .

Madde 15 - Damga kanunune tevfikan mukavele, şartname ve re-

simlere ve senedata , her nevi evrakı restniyeye

ilsak olunacak pulların bedelleri mütaanhit tara-

gmdan ödenecektir.

Madde 16 - Inşoat plânlarının -^eledlye ve liman İd8resine
tasdiki işi ve her nevi rusum, müteahhide sit ola-

caktir.

Madde 17 - Yukarda yazılı biitiin Ş8rtları tarafeyn kabul ve

itnza ettiklerirıi beyen ederler.

İşbu mukavele iki nusha olarak tanzim ve

teatî edilmiştlr.

- S ö z l e ş m e -

Bir taraftan İst8nbulda Bahçekapıda dairei mahsu-

sasında mukim îstenbul Ticaret Borsasmı temsile

salahiyettar mezkur Borsa Reisi A.Nsfiz Özalp ve

Üyeden Hilmi Giirgan diğer taraftan

mukim müteahhit

arasında berveçhiati sözleşme yapıl-

mıştır:

Madde I - Istanbul Ticaret Borsasmın Karaağaç mezbahosı

ittisalinde mut8sarrıf olduğu arsada vucude geti-

receği hayvan Borsası binasının toprak tesviyesi

ve istinad duvarları işini sözleşme ile merbut

hususi ve fennı şsrtnpme ve projelere tevfikan

müteahhit ihale etmiş ve

müteahhit mukaveleye bağlı keşif hülasası cetve-

linde yazılı fiatlardan İ» -Yüzde ....-

tenzilat yapmak suretile vahidi fiat esası üzerin

den bu ( ) her türlü şeraitine

uygun olarak yapmağı kabul ve taahhüt etmiştiE.

Yapılan tenzilâtın yüzde nisbeti her ahvalde va-

hidi fiatların hepsinden olduğu gibi yekûn üze-

rinden dehi icra edilmiş sayılır.

Projede tadilât yapıldığı tekdirde değişil

liklerin keşif cetvellerindeki fiatlars göre ve

münakasa tenzilatı hesap edilerek bedeli hesap

ve müteahhidin istihkakmdan tenzil veya istihka'

kına ilave edilecektir.

Madde 2 - Müteahhit taahhüdüne ait bütün hususiarda bu mu-

kaveleye bpğlı pro^e, keşif hülf-sası, hususi çar

name, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri ̂e

nel şartnames^ve Yapı İşleri umumî fennı şart-•
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Madde 3 r

Madde

Madde 4 -

nsmesi ve şose ve köprülerin tesviyei türabiye

izahnamesi ve silsilei fiat cetveli ve bunlara

merbut şeraite uygun iş görmeği taahhüt ederler-

Küteahhit mezkur toprak tesviyesi, nakli ve istij

nad ûuvarları yapılmasma aüt işi işbu mukavele-

nin imzasını müteekip mukpvele tarihinden itibe-

ren bir hsfta içinde işe başlamağı ve bu tarih-

ten itibaren doks8n iş g inü zarfmda inş*atı ta-

mamen ikmpl ve teslitn etmeği kabul eder«

İnşaat müddetince îstanbul Ticaret Bors8S

nın sürveyyanı ile müteahhit tarafından inşaat

mafeallinde müştereken tutulacak ateştnpn defteri-

ne çalışılması kabil olmiyen giinler kaydedilecek

tir» Müteahhit kanunun kabul eylediği miicbir se-

beplerden ileri gelmeyen teahhüriin beher günii

için îstenbul Tic8ret Borsasına tazminat olarak

elli lire vermeği ve bu elli lira doğrudsn doğra

ya istihkskınden hükümsüz olarek kesilmesini ke-

buleder. Şu kFdaî" ki bu gecikme onbeş günü geçer

se, İstanbul Ticaret Borsası dilediği tpkdirde

mukaveleyi tek tar8flı olarpk fesh yetkilidir.

Bu gecikmeden dolfiyı bir zarer husule geldiği

takdirde taztninattan ayrı olarek bu zarsrı da is

teyebilir. Müteshhidin muk8vele tprihinden itiba

ren her ne sebeple olurs8 olsun bir hafta içinde

fiilen işe başlampması h«linde Ticaret Borsası

işbu mukavele h ikmanii m8hkemeye müracaat etmek-

sizin tek tarpflı olsrpk fesh e ve hasule gelen

zarar ve ziyanı tnüteahhitten taîebe salâhiyetli-

dir.

Inşaatın ikmalinden sonr8 muvakkat kabul musmele

si y8pılecaktır• Bu muamelenin tekemmil ettiği

tarihi takip eden gdnden itibaren altı eyın hita

mıtada kat'i kabul muamelesi yapılacaktır.Bu miidJ

zsrfında yapılan işlerden dolayı hususle gelecek

her hangi arızsnın hukukî mes'jıliyeti naateahhide

ait tlacaktır*

îşbu toprak hafri, nakli, tesviyesi ve istin8d

duvarlarıve buna muktezi inşaat aksstnına ait her

nevi alât ve edevat nakil vasıtası ve malzemesi-

nin, müteahhit tarafından tetnin olunacak melzeme

vesairenin gümriik, rıhtım rüsumu ile masarifi

ihraciye ve sigorta iicreti, mahalli inşnata nak-

liyesi , inşeste miiteallik amele vesairenin ücret

ve yevmiyelerini velhpsıl inşeat ve malzemeye

tnuteallik bilcümle mas8rif gelir vergisi , sb'z-
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Madde 6 -

Madde 7 -

Madde 8 -

Madde 9 -

Madde 10 -

leşme ve Noter harcı ile mpsarifi umumiye ve

müteferrilcsBin tesviye ve itpsı miiteahbide ait

olacsktır.

Ticnret Borsssı tarsfından plânlsrm kısmen ta-

dili ve malzemei inşpiyenin bpzılannm tebeddü-

lü teklif edildiği tPkdirde fen heyetince kabul

edilmiş plânların müteahhidce kabuli mecburidir

Bunun ic8bettireoeği masarif ihpleye göre taraf-

lprca kararlaştınlarak ihale bedeline ilave

veya tenzil olunacaktır.

İşbu mukavelenin tatbikinden mütevelllt tarafla

arasında herhangi bir ihtilaf tahaddüs eylediği

takdirde taraflarca birer hakem tayin olunarsk

ihtilâf halledilecektir* taraflarden biri hakem-'

lerini tebliğat tarihinden itibaren yedi £-in

içinde intihsp etmediği t8kdirde onun hsketni

mahkemece intihpp olunpC8ktır« Hakemler on gin

zarfında ihtilaf tnevzuunu karera bağlıyacaklar-

dır- Şeyet iki taraf hakemleri srasmda ihtilaf

hallolunpmadığı takdirde üçiinca hakem ^stanbul

Ticaret ve Sanayi Odssı tarafıddan tayin oluna-

C8ktır» Hakemleıi n bilittifak veya üçünıin inzi-

mpmı reyi ile ekseriyetlea* verecekle ri kprar

iki t8r8f için mecburülicradır• Şayet hakemler

her hangi bir şekil ve suretle ihtilpfı hal ve

fasledemedikleri veya iki taref ihtilaf mevzuu-

nun mahkemece halline muvafakst ettikleri tskdi

de salshiyetli mahkeme olarpk ^stanbul Mahkeme-

lerir.i kabul ettiklerini ^eyan ederler.

Müte8hhidin bila mezuniyet mevcut projeler ha-

ricinde inşaat yaptığı takdirde ayrıca bedel

talebine hakkı olmiyacağı gibi Borsacp bu inşa-

atın luzumsuzluğuna kannı olunduğu takdirde b itü

mpsraflar müteahhide ait olmsk üzere hadmettiri

lecektir*

İstihkak rapor^ları muteahhidin tahriri talebi

üzerine birer ay fasılp 21e yaptığı inşaat me-

saha olunarak tanzim edilecek sitüasyonlara gör

tevsiye olunur.

Aycnca miiteahhide ihzarat bedeli öden-

miyecektir .

înşfiatın devamı miiddetiniîe Ticaret Borsası in-

şeata nezaret ve malzemenin kalite ve sairesine

murakebe hakkını hpiz olpcpktır* Bu nezaret ve

miirskabenin İcr8sı muteahhidin mes'uliyetini

kaldırmpz.



Mşdde II - înşaatın mükemmelen tesellümünden evvel müteahhil

din bir güna kusuru olsun veyp olm^sın her hangi

bir sebeple husule gelecek her güna zarar ve ha-

sar k8milen müteahhide ait olacaktır.
4

Mşdde 12 - I/.üteafehi* tarafından teminat akçesi olarak Tica-

ret Borsasına teslim olunan 10983- onbin dokuz

yüz seksen üç liralık teminat mektubu inşaatın

ikmali tarihinden 8İtı ay sonrp yani katı kabulü

müteakiben iade edilecektir«

Madde 13 - Mukavele imza olunduktan sonra Ticaret Borsası

uhdesine düşen vecibeleri ifa ettiği halde müte-l

ahhit buna rağmen bir hafta zarfında inşaata başf

lamadığı veya başlayıp da mukavele hikimlerini

yerine getirmedi.Şİ yahut malzemenin mukavele şark-

ları dahilinde olması 1-zım gelen cinsten gayrı-|

sını kullendığı veya her ne suretle olursa OISUJ

mukavele Ş8rtnamesi ahkamma ve fennı kaidelere

tamamile riayet etmediği takdirde müteahhite va-

ki olac8k 8dî ihtar üzerine tayin olunacak müd-

' det zarfmda müte8hhit malzemeyi tebdil etmeğe

ve mukavele şartnamesine uygun olarak yeniden

yapmağa veya inşaatı fennî esaslar ve musaddak

proje ve şartname dairesinde islah eylemeğe mec

burdur. Aksi t8kdirde teminat akçesi tazminat

bedeli olarak ticaret Borsası tarafından prote stlo-

ya hacet olmnksızın irat kaydedilecek ve şayet

husule gelmiş veya gelecek bir zarsr tazminat be-

delinin üstânde olduğu takdirde Borsa müteahhitt

ayrıca bir zarsr ve ziyan istemeğe hakkı olacak

ve istediği takdirde mukavele hükmünü tek tar8f-l

lı olarak geshetmeğe salahiyetli bulunacaktır.

Madde 14 - Müteahhit Ticaret Borsasının muvafakstl olmkksı-

zın inş^atı kısmen veya tamamen ahere detoredemi-

y-ecektir.Ettiği takdirde Ticaret Borsası proteai-

toya hacet kalmaksızın işbu mukaveleyi feshedece

ve hasıl olacak her güna zarar ve ziyanı d8 müte-

ahhitten talep etmeğe &akkı olacaktır*

înşaatın devam ettiği müddetce müteahhidin amele

kalfa ve mühendisleri vesair bilcümle memurları

tarafından Ticaret Bors8sına veyahut efradı sai-

reye karşı vukua getirilecek bilcümle zerar ve

ziyan ne miktara baliğ olursa olsun müteahhit

mes'ülübilmal sıfatile tazmin edecektir.

Damga kanununa tevflkan mukavele, şartname ve

resimlere ve senedata, her nevi evrekı resmiyev.e

en

Madde

Madde 16 -



~'3Z-
ilsak olunscsk pulların bedelleri müteahhit ta-

r8fından ödenecektir .

Madde 17 - İnşaat projelerinin Belediyeye vesair İdarelere

tasdiki işi ve her nevi rusum mateahhide ait 0İ8'

caktır •

Madde 18 - Mdteahhit teklif mektubundaki

adresi kanunı ikametgah olarak gösterilmiştir.

Bu ikametgaha yapılacak her nevi tebliğat aynı

tarihte müteahhidin şahsina yppılrcış sayılır.

Madde 19 - Yukerda yazılı batün şartları tarafeyn kabul ve

imza ettiklerini beyan eâerler.

îşbu mukavele iki nusha olf»rak tenzim ve

teatı edilmiştir .

On sahifelik tutanağm Borsa Meclisinin 12/10/950 günlü ve
82 nci oturumunda okunarak kabuliine karar verildi. 12/10/950

Meclis Ba Büro ve Tesci l
Müdürü

tdare Heyeti ve
Meclis memuru


