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Bir de mazbataların zıyaı meselesi var : Mazba
taların ziyamdan dolayı mazbatanın nüshai sani
yesinin verilip verilmemesi meselesi var. Borç Ha
zinenin zimmetine sabit ve mütehakkak olduğu
halde - ki kendi ıkaydiyle mütehakkaktır - Ha
zine bu borcu eda ettiği veya bu borçların ibra
edildiğini veya her hangi bir sebeple havale edil
diğini ispat etmek lâzımdır. Bu borcun verilme
sinde sebep, ancak ödenmesi, havale edilmesi
veya ibra edilmesidir-. Mazbata denilen şey Ha
zinenin zimmetinde.sabit ve vacibülifa olan deynin esbabı sübutiyesidir. Benim elime verdiğin
esbabı sübutiyeyi her ne suretle olursa olsun za
yi etmemişim. Senin defterinde kayıt var ya, devairi miriyei resmiyenin defatiri leh ve aleyhte
bir delildir. Buna Usulü Muhasebe Kanunların
da bir mâni var mı bilmiyorum? Fakat hukukan
mazbatasını zayi eden bir adam mahkemeye gi
derse hâkim mutlak ve alelıtlak o paranın istih
saline hükmeder. Fakat hükmedinceye kadar o
paranın havalesi biter. Üç milyon liranın mah
sup muamelesinin hükmü geçer. Binaenaleyh
bunlarda mahsubedilmelidir. Ama acaba müker
rer aldı mı? Diye bir ihtimal vardır, bu delilden
neşet eder bir ihtimal olmadığından delilden ne
şet etmiyen ihtimale karşı hüküm yoktur. Buna
karşı Muvazenei Maliye Encümeni işgal edilen
yerlere karşı bir usul, bir şekil düşünüyor. Bu
na lüzum yok. İşgal edilen yerlerde bir mahzur
vardır. Fakat bu, Ankara'da da vardır. Maz
hatası zayi edilmiştir. Ne için nüshai saniyesi ve
rilmiyor. Onun için her halde bu madde encü
mene gitsin ve encümen bunu bir şekle koysun
veyahut bu tadilât dairesinde kabul edilmelidir.
Hele zayi edilen mazbataların nüshai »aniyesinin
verilmemesi doğru olamaz. Bunun hiçbir kitap
ta yeri yoktur. Bunlar verilmelidir efendiler.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
Söz istiyorum.
REÎS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde bir
kişiye söz verebilirim.
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
İzahat vereceğim.

Ö :1

Milliye ve vesaiti nakliyeyi köylüler verdi. Şim
di ise onlar matlubatını alamıyorlar. Şehirlerde
kırıcılık olacaktır. Efendiler! Birinci kanun
la üç milyon lira tahsisatı kabul ederken, yüz
liraya kadar olan mazbataların tamamını, yüz
liradan fazlasını yüz yirmi beşinin tediyesini kabul etmiştik. Köylerin verdiği vesaiti nakliye
ve tekâlifi milliye, şehirlerdeki iskelelerde ve
istasyonlarda olan tüccarların verdiği tekâlife
milliye bedeli ile hiçbir zaman kıyas kabul edemiyecek kadar fazladır. Köylünün elindeki mazmata, ya bir hayvan bedelidir, ya bir çift öküz
bedelidir, yahut da köye aidolmak üzere birkaç
kile buğday bedelidir. Köyün tekâlifi milliyesi
mazbata itibariyle, gayet cüzi miktarlara inkı
sam etmiş
mazbatalardan ibarettir.
Bunu
birinci kanun temin etmiştir ve birinci ka
nunda zaten (köylüler* içlin kendi' matlup
ve zimmetine m aksu r kalmıyarak bütün köy
lünün borcu ile takas ve mahsubu temin
ettiği için köylünün matluibunu birinci ka
nun tamamiyle temin etmiştir. O mer'idir.
İkinci kanun daha ziyade yüz liradan fazla olan
tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazbatalarının
yüz yetmiş beşine aittir. Bu da şehirlerdedir.
Bugün meselâ Samsun gibi, Konya merkezi gibi,
Ankara gibi ticaretgâh olan yerlerde - ki tekâlifi
milliye alındığı zaman îzmir, İstanbul gibi tica
retgâh olan mahaller elinizde değildir - bir tüc
carın elinde on bin, on beş bin liralık tekâlifi mil
liye' mazbataları vardır. Bir tüccarın hiçbir za
man on bin, on beş bin liralık borcu yoktur ki,
takas ve mahsubetsin. Borcu varsa mahsubedecek, üst tarafını alacaktır. Köylünün vaziyeti
burada mevzuubahis değildir. Birinci kanun
da'ki kuyudu suru t bugün dahi bakî kalsın. Ya
ni o vakit köylüler için yapılan müsaade - ki
bilâ kayıt ve şart mahsu'btur - bu defada kasa
balılara müsaade verilmesin derseniz siz bilir
siniz. Biz bunu tetkik ederken düşündük ve
dedik ki: Mademki köylülere bilâkaydü şart
verilsin dedik, bunu kasabalılara da teşmil ede
lim. Fakat etmiyelim derseniz, siz bilirsiniz.

R E Î S — Müzakerenin kifayetini kabul eden
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (Anla
şılmadı sesleri) Efendim müzakere kâfi görül
memiştir.
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim buyurüluyor ki : Tekâlifi
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Buyuruyorlar ki borcu olmıyanlara ne ya
pılacak? Efendiler! Bu kürsüde birkaç defa
tekrar ettim ki buradaki maksat borcu varsa
mahsubetmektir. Borcu yoksa arzusiyle diğer*
bir arkadaşının borcuna ma'hmıbettirmektir.
Bunu da istemiyorsa parasını alacaktır. Eğer
maddei kanuniye bunu temin etmiyorsa - ta-

