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Aşar mültezimlerinden edayi deyn edenlerin emlâki merhune ve mütef evvizele-

rinin iadesine dair kanun 

(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilâm: 28 şubat 1337 - No. 4) 

No. 
30 

BÎRlNCl MADDE — 1335 senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar ihale 
bedelâtmdan deyni bulunan mültezimler resülmalden olan deynlerini 1337 senesi 
şubat nihayetine kadar nakden ve tamamen tediye eyledikleri takdirde faizden olan 
deynleri tamamen affedilecektir. 

ÎKlNCÎ MADDE — 1335 senesi nihayetine kadar olan senelere ait aşar borçla
rına mukabil tefevvüz edilip elyevm Hazinenin tahtı tasarrufunda bulunan emlâk 
ve arazi ve masarifi muhakeme ve reddi ferağ harcı kezalik bin üç yüz otuz yedi şu
batı gayesine kadar mültezimin ve küfelâ ve bunların veresesi tarafından tediyo 
olunduğu halde faizi aranmaksızın tefevvüz edilmiş olan emlâk ve arazi iade kılı
nacaktır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE— Mevaddı salife ahkâmına tevfikan tediyei deyn için mülte-
zimiyn ve küfelâ ve veresesi veya bu veresenin veli ve vâsileri tarafından müracaat 
edildikte verese mütaaddit ise mal memurlarınca nüshai mumziyesi alınmak şar-
tiyle bilûmum vereseye baihbarname tebligat icra edilerek üç ay zarfında müracaat et
medikleri takdirde emlâk ve arazii mütefevvize deyni asliyi tesviye eden vereseye 
verilir. İhbarnamenin tebliğinden sonra vereseden veya veli ve vâsilerden bir diğeri 
dahi reddi ferağ muamelesinin ikmalinden evvel hissei irsiye ve intikaliyesi nispe
tinde deyni asliyi tediye ettiği takdirde hissei musibesi kendisine ve mütaaddit 
olan verese mütesaviyen tediyei deyn eyledikleri halde hissei musibeleri dahi ke
zalik onlara mütesaviyen reddi ferağ edilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — îşbu kanun her mahalde tarihi neşrinden mer'iyül-
icradır. 

BEŞÎNCt MADDE — îşbu kanunun icrayi ahkâmına Maliye vekili memurdur. 

29 eylül 1336 ve 15 muharrem 1339 

Tarih No. Makam 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 30 eylül 1336 346 Heyeti Vekile Riyasetine 

347 Maliye vekâletine 
Meclis zabıt ceridelerindeki müzakerat fih- Cilt Sayıfa 
risti 3 517:523,540:541 

5 465 
îşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun
lar 3 295 


