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İstanbulda Unkapanı ile Azapkapı arasında yaptırılacak demir köprünün inşa
masarifi karşılığı olmak üzere bazı zamaim istifasına dair kanun

( Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı: 18 nisan 1928 - Sayı : 867 )

BİRİNCİ MADDE — İstanbul Şelırcmanetince Unkapanı ile Azapkapıı ara
sında yeniden yaptırılacak demir köprünün inşa masarifine karşılık olmak
üzere İstanbul civarında işliyen vapur ve trenlerle şehremaneti hududu dahilinde
işliyen vapur, tren, tramvay ve tünel arabaları, otobüs ve omnibüs gibi umu
mî vesaiti nakliye yolcu biletlerine ve abonman defterlerine beher sefer için
on para zamraolunmuştur. Abonman kart defterlerinin haftalığı on iki, aylığı elli
iki, üç aylığı yüz elli altı sefer addolunur.
İKİNCİ MADDE — Mezkûr köprü inşa masarifine karşılık olmak üzere
İstanbul Şehremaneti cemiyeti umumiyesi kararile belediye vergi ve resimleri
kanununun yirmi üçüncü maddesinde muharrer rüsumdan zate mahsus oto
mobil ve çift ve tek hayvanlı binek arabalarile binek hayvanlarına müteallik
kısmına yüzde yüze ve mütebakisine yüzde elliye kadar zam icrasına mezuni
yet verilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci ve ikinci maddelerde muharrer zamların istifa
müddeti on senedir. Ancak köprünün inşasına ait ve müteferri bütün masarif
bu müddetten evvel tesviye edilmiş bulunursa mezkûr zamların istifasına de
vam olunamaz.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî vesaiti nakliye yolcu biletlerinden alına
cak azmmm alâkadar vesaiti nakliye ve idare ve şirketlerince yolculardan bilet
veya abonman kart defterleri esmanile birlikte tahsili ve her ay hasılatının
ertesi ay zarfında İstanbul Şehremaneti emrine olarak Hükümetçe tensip edi
len bir bankaya tevdi ve hesabının ayrıca şehremanetine işarı mecburidir,
vesaiti nakliye idare ve şirketlerine yaptıkları tahsilatın yüzde beşi masraf
olarak terkedilir.
BEŞİNCİ MADDE — Yolcu biletleri zammının temamii cibayetini teminen ve
saiti nakliye idare v e . şirketlerinin hesabatı maliye memurları tarafından
tetkik ve murakabe olunur.
ALTINCI MADDE — İstanbul civarından harice çıkan A^eya hariçten bura
lara muvasalat veya İstanbul civarından mürur eden vapur ve tren yolcu
biletleri birinci maddede mazkûr zamdan müstesna olduğu gibi efradı askeriye
ve zabıta memurları ile meccanen seyrüsefer edenler ve mekteblilere mahsus
tenzilâttan müstefit talebe dahi bu zamma tabi değildir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmı 1 haziran 1928 tarihinden mute
berdir.
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SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya
memurdur.

İcra Vekilleri Heyeti

14 nisan 1928
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