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Yüksek Reisliğe
Rumeli Demiryolları nizamnamesindeki taz
minat hadlerini arttıran 3259 sayılı kanuna ek
olarak Münakalât vekilliğince hazırlanıp Baş
vekâletin 25 mart 1942 tarih ve 6/1185 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Umumî Heyette müzakeresi sırasında
Eskişehir mebusu İzzet Arukan'm takriri üze
rine yeniden Encümenimize tevdi buyurulmakla takrir sahibi ve Devlet Demiryollarının sa
lahiyetli memuru hazır oldukları halde tetkik
ye müzakere olundu.
Zıya ve hasar karşılığı olarak Devlet De
miryolları idaresince alınacak munzam ücretin
âzami haddinin tesbiti hususunda İzzet Aru
kan'm Yüksek Umumî Heyetçe nazarı mütalâ
aya alınan takriri
Encümenimizce de kabul
olunmuş ve metnin son fıkrası . . . . . . beyan
edilen kıymetin on binde birini geçemez » su
retinde tashih olunmuştur.
Alınacak munzam ücretin kısa mesafeler
için yapılacak muamelenin masrafına yetmiyecek kadar az olabileceğini nazarı dikkate alan

Encümenimiz bu munzam ücret tutarının otuz
kuruştan noksan olmıyacağı yolunda bir fıkra
ilâvesini faydalı görmüş ve bu hususta takrir
sahibi ile Hükümet mümessili dahi mutabık bu]n n
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Arzedilen hususları ihtiva etmek üzere ka
leme alman lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞÎ
Devlet Demiryolları nakliyatındaki zıya ve ha
sarların tazmin suretlerine dair 3259 sayılı ka
nuna ek kanun
MADDE 1. — 14 haziran 1937 tarih ve 3259
sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir:
Ancak malın Demiryollarına tesliminde gön
deren tarafından aşağıda yazılı munzam ücret
verilmek şartiyle malm hakikî değerini geç
memek üzere beyan edilen kıymetin tazmini
istenebilir.
Bu takdirde :
A) Malın tamamiyle zıyaı veya hasara uğ
raması halinde beyan edilen kıymet tazminat
olarak verilir.
B) Malm bir kısmı zayi olur veya hasara
uğrarsa beyan edilen kıymetten kalan kısma

isabet edecek miktar Demiryolları idaresince
tahkik ve tevsik edilerek indirilir ve kalanı ve
rilir,
Buna mukabil Demiryol idaresince alınacak
bu munzam ücret her on kilometre ve kesri için
beyan edilen kıymetin on binde birini geçe
mez.
Şu kadarki her muameleden alınacak munzam
ücret otuz kuruştan aşağı olamaz.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Münakalât vekili memurdur.
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