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Üsküdar - Kadıköy ve havalisi tramvayları Türk anonim
şirketinden satılığa çıkarılan hisse senetlerinden 218 220
liralığının Evkaf umum müdürlüğünce satın alınmasına dair
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B. M. M. Yüksek Reisliğine
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvayları Türk anonim şirketinin satılığa çıkardığı
hisse senedlerinden (218 220) liralığının Evkaf umum müdürlüğünce satın alınması hakkında
Evkaf umum müdürlüğünce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-IV-1935 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur.
Başvekil
/. İnönü

Esbabı mucibe
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları Türk anonim şirketile aktedilmiş olan mukavele
name mucibince 1931 mali senesi iptidasından itibaren ödenmesi lâzımgelen (218 220) liranın tram
vay hattınm temdidi, <bu bapta yeniden bazı tesisat vüeude getirilmesi yüzünden şirketin borçlana
rak vermesine imkân görülemediği anlaşıldığından şirketçe sermayenin tezyidine karar verilmiş ve
esasen (250 000) lira sermaye ile hissedar olan Evkaf umum müdürlüğünün o matlûbuna mukabil
(218 220) liralık daha hisse senedi alması istenilmiştir.
Memleketin imarı, halkın istirahatı ve vesaiti nakliyenin tanzimi noktasından bu karar- umum
müdürlüğümüzce de muvafık görülerek yazılan kanun lâyihası
iliştirilerek takdim
kılınmış ve
22 - VI - 1931 tarihli ve 1823 sayılı kanun mucibince şirketten satm alınmasına mezuniyet alınau
(250 000) liralık hisse senedinin henüz alınmamasına mebni mahsub muamelesi yapılamadığı cihetle
bu kere alınması teklif edilen (218 220) liralık hisse senedi ile birlikte mahsubu yapılabilmek üze
re ikinci maddeye bunun için bir fıkra ilâvesi zarurî göralmüştür.
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Maliye encümeni mazbatası
T, B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 42
Esas No. 1/161

27

-V-1935

Yüksek Reisliğe
Üsküdar --Kadıköy ve havalisi halk tramvay
ları Türk anonim şirketinin satılığa çıkardığı
hisse senedi erinden 218 220 liralığının Evkaf
umura müdürlüğünce satın alınması, hakkında
hazırlanıb Başvekâletin 29 - IV -1935 tarih ve
6/1259 saydı tezkeresile Büyük Meclise sanıdan
kanun lâyihası encümenimize verilmekle tetkik
ve müzakere edildi.
Encümenimiz, verilen izahata göre, kanunun
tanzimindeki sebeBleri muvafık görmüş ve lâyi
hayı aynen kabul etmiştir.

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Mal. En. Reisi
M. M.
Kâ.
0-ümüşane
İsparta
Çankırı
Tl. F. Ataç.
Kamâl Ünal
M. önsay
Aydın
Ankara
Diyarbekir
Adnan Ertekin
M. Ayaşlı
Huriye öniz
Diyarbekir
Kars
Zülfü Tiğrel
ö. Küntay
Kayseri
Malatya
A. TJ. Arpa
M. Nedim Zabcı

Bütçe encümeni mazbatası
T. BM.
M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 113
Esas No. 1/161

12-VI-1935

Yüksek Reisliğe
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvay
ları Türk anonim şirketinin hisse senedlerİnden 218 220 liralığının daha Evkaf umum mü
dürlüğünce satın alınması hakkındaki kanun
lâyihası Başvekâlet müsteşarı hazır olduğu hal
de eneu-meuiinizde.de okundu ve konuşuldu:
Teklif olunan lâyiha alman izahat üzerine
eııcümenimizce de aynen kabul edilmiştir.
Müstaceleu müzakere edilmek dileğile Umu
mî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek re-

sliğe sunuldu.
Reis
Reis V.
M. M.
Trabzon
Burdur
İsparta
Sırrı T)ay
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal
• Kâtib
İstanbul
Balıkesir
Çorum
F. öymen
E, A.dakan
M, Caniekin
Diyarbekir
tzmir
Kayseri
R. Behif
II, Çakır
N. Kerven
Manisa
Muş
Sivas
Tokad
T. Türkoğlu
8. Çüoğlu Renizi Çiner S. Genca
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları
Türk Anonim şirketinden satılığa çıkarılan hisse
senedlerinden (218 220) liralık hisse senedinin
Evkaf umum müdürlüğünce satın alınmasına dair
kanun lâyihası
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları
Türk Anonim şirketinden bu kerre satılığa çı
karılan hisse senedlerinden alacağı olan paraya
mukabil (218 220) lira itibarî kiymetinde hisse
senedi satm almasma mezuniyet verilmiştir.
MADDE 2 — Birinci maddede zikrolunan
(218 220) lira ile 22 - VI -1931 tarihli —ve 1832
sayılı kanunla Evkaf umum müdürlüğünün şir
ketten satm almasma mezuniyet verilen (250 000)
liranın tutarı olan (468 220) lira 1926 malî se
nesi bütçe kanununun altmcı madedsi mucibince
fevkalâde tahsisat kaydedilerek mahsubolunur.
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir.
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur.
28-IV-1935
Bş. V.
Ad.V.
M.M.V.

/. İnönü
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