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BİRİNCİ MADDE — Tasfiye İmlinde bulunan Samsun sahil demiryolları şir
ketinin Hazine ve Devlet demiryolları idaresinden maada hissedarlarına verilmek
üzere tasfiye heyeti namına (130 000) liranın tesviyesile mezkûr şirketin malı
olan demiryolu hattı ve teferruatı ve işletmeğe müteallik demirbaşların Devlete mal
edilmesine ve bu şirket tarafından Hazine kefal etile istikraz edilip Hazinece ödenen
(376 626 50) lira ile şimdiye kadar işleyen faizinden şirketin ibrasına mezuniyet
verilmiştir.
Hariçteki hissedarların elinde bulunanclevir görmemiş hisse senetleri, ihraç kıy
metleri üzerinden, devir görenler de müessislerden satın alman hisse senetleri nisbetindeki fiatlarla alınır.
İ K İ N C İ MADDE — 1932 malî senesi Maliye vekâleti bütçesinin 140 inci faslı
nın birinci ( faiz ve aciyo ) maddesinden (130 000) lira indirilerek mezkûr bütçe
de ( Samsun sahil demiryolları şirketinin satın alınacak hisse senetleri) adında
açılan 178 inci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 15 nisan 1933 tarihinden itibaren Devlet demiryolları ve
limanları idaresi tarafından işletilmekte olan bu hattın varidat ve masrafları mez
kûr idare bütçesinin taallûk ettiği tertiplerine maledilir. Bu demiryolunun idare
ve işletmesinde, varidat ve masrafının tahsil ve tediyesinde ve açıkta kalacak memur
larına verilecek tazminat ile sair hususlarda Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünde hükmü çeçen mevzuat tatbik olunur.
1933 malî senesinde dahi yukarıdaki fıkralarda yazılı esaslar cari olur. Mezkûr
hattın 1933 malî senesi memur ve müstahdemleri ile nakil vasıtaları kadroları Na
fıa vekilinin tasdiki ile tatbik olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
B E Ş Î N C t MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa ve
killeri memurdur.
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