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B Î R Î N C İ MADDE — 1927 senesi Evkaf bütçe kanununun beşinci maddesine
istinaden Umum müdürlükçe taksitle satılmış olan yerlerin bedellerinden bakiye
paralar, borçluların muvafakatile aşağıdaki şartlar dairesinde on seneye kadar tak
sittendi rilir. Şu kadar ki iki yüz liraya kadar borcu olanların borçları üç ve iki
yüz bir liradan beş yüz liraya kadar borcu olanların borçları beş seneden fazla taksitlendirilemez:
A) Tecil edilecek paralara % 5 faiz yürütülür.
B) Faiz, tecil müddetine xe taksitlerin tediye zamanlarına göre hesap edilir ve
tecil edilecek paraya zammolunur.
C) Yukarıdaki fıkralar dairesinde zammedilecek faiz ile beraber borcun baliği
tecil müddetine göre taksitlere taksim ve o suretle istifa olunur.
D) Bu kanunun neşrine kadar işlemiş, fakat henüz alınmamış olan faiz ve komusyonlar alınmaz.
Î K l N C İ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bu esaslar dairesin
de borcunu taksite bağlamayanlara veyahut bu kanun mucibince borcu taksite bağ
lanmış olanlardan her hangi bir taksiti vaktinde vermeyenlere üç ay müddetle
bir ihbarname gönderilir. Bu müddet zarfında da verilmeyen taksitler tediye gü
nünün hululünden itibaren ayrıca % 5 faiz yürütülerek icraen tahsil olunur.
Borçlunun ipotek edilen gayrimenkulu satabilmesi müşterinin bu kanundaki
şartları kabul etmesine ve Evkaf umum müdürlüğünün muvafakatinin alınmasına
bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde mucibince taksite bağlamayarak borcu
nu defaten vermek istej^enlerden borcun kanunun neşrindeki bakiyesi üzerinden yüz
de beş tenzil olunur .
DÖRDÜNCÜ MADDE — Borçların tamamen ödenmesine kadar bu mallar bi
rinci derece ve sırada bu borçlar için Evkaf namına ipotekli kalır.
B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
A L T I N C I MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur.
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