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Aşarın teslise raptı hakkında kanun
(Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı: 14 şubat 1337 - No. 2)
No.
12
B İ R İ N C İ MADDE — Maliye vekâletince aynen ihalesi takarrür eden mahal
lerde aynen ve diğer yerlerde nakden ihale olunamıyan senei haliye aşar bedelâtı
kefaleti müteselsile ile ahaliye nakden zimmet kaydedilecektir.
İ K İ N C İ MADDE — Bedeli ihalenin tâyininde teslis usulüne müracaat oluna
caktır. İşbu teslise üç yüz yirmi dokuz ve üç yüz otuz seneleriyle üç yüz otuz beş
senesi bedelâtı ihalesi esas ittihaz edilecektir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Mezkûr senelerde ayniyatla ihale olunan kariyeler aşarı
bedelâtı ayniyesi emaneten idare olunmuş ise tâşir defterlerindeki miktarı tâşirat
bulunacak ve sinini merkumedeki zehairin fiyatı mecalisi belediye ve ticaret odala
rından bamazbata alınacak eylül rayici üzerinden hesap edilerek o senelerde ayrı
ca ihale edilmiş gügeri aşarı varsa bunlar da ait olduğu senelere zammolunarak hâ
sılı bulunacaktır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Sinini merkumeye ait tâyin olunacak miktarı vasati
ağustos 1336 tarihindeki zehair rayici vasatisinden dun olduğu takdirde her ikisi ara
sındaki farkı miktar bedeli teslise zammolunacaktır.
B E Ş İ N C İ MADDE — İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler ahkâmına tevfikan
tâyin edilen bedeli teslis kefaleti müteselsile ile kurra ahalisine zimmet kaydedilip
Aşar kanunu mucibince beş taksitte istifa edilecektir.
A L T I N C I MADDE — İşbu teslis muamelesi üç yüz otuz altı senesi âşarma mah
sustur.
Y E D İ N C İ MADDE — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye vekili memurdur.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
17 ağustos 1336 ve 29 zilkade 1338
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