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milliye hesabatını santimi santimine aldım, alabildi
ğim hesabatın yekunu altı milyon küsur bin liraya 
baliğ oluyor. 

BİR MEBUS — Aşar dahil midir, değil midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Aşar tekâlifi milli-
yeye dahil değildir, rica ederim, bunu çıkarınız. Te
kâlifi milliye namiyle mültezimlerden alınan zehairin 
bedelini borçlarına mahsup ettik. Peşin mubayaa ha
line inkılâp etti. Tekâlifi milliyeden çıktı. Zaten beş 
yüz kiloya kadar zeriyatı bulunan zürraı da istisna 
ettik. Bu istisna emirlerinin kendilerine tebliğine ka
dar sehven herhangi zürraın elinden zahiresi tekâ
lifi milliye usulü alınmış ise derhal mubayaaya kal-
bederiz ve tercihan bunun parasını tediye ediniz, de- i 
dik. Şimdi tasavvur buyurunuz, beş yüz kiloya kadar 
istihsalatta bulunan zürra muaf... 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Rica ederim; ya
rım okka yağ ahnmıştır, her köyden. 

HASAN BEY (Devamla) — Yağ başka, biz hu
bubattan bahsediyoruz. Mamafi oraya da geleceğim. 
Beş yüz kiloya kadar istihsalatta bulunan zürra 
muaf. Tekâlifi milliyeye tabi tutulan mültezimlerin 
malı da, yine emirlerdeki sarahat mucibince, aşar 
taksitleriyle mahsup edilmek üzere mahsubunu icra 
ettik. Binaenaleyh bunun haricinde; zaten tekâlifi 
milliye emirlerinin mevkii tatbika konduğu tarihi na
zarı itibara alınız. Ağustos ayı zarfındadır ve henüz 
her tarafta harmanlar kalkmış, buğdaylar anbarlara 
gelmiş, tabiri kanunisîiyle tüccare ve eshabı elinde 
istok halini almamış olduğu için tekâlifi milliye emir
leri bunlara tatbik edilememiş. Zehair ve hububattan 
ki memleketimizde ekseriyeti teşkil eden kısımdır 
bunlardan tekâlifi milliye rtamiyle pek cüz'i bir şey 
alınmış olduğuna itimat buyurunuz. Mültezimlerin 
mahnı çıkarıp peşin mübayaata kalbettikten sonra 
beş yüz kiloya kadar erbabı ziraatı da istisna ettik
ten sonra, bunun haricinde tekâlifi milliye emrinin 
altına giren ve istok halinde zahire ve hububata sahip 
olan adam pek az kalmıştır ve maalesefmi diyelim, 
maalimemnuniye mi diyelim; ne diyeceğimi ben de 
bilmiyorum, pek az bir şey almışızdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ne hesaptır, 
ne iştir, hakikat meydanda duruyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Tekâlifi milliye ko
misyonları kendilerine verilen emirleri bihakkın tat
bik, kendilerinle tevdi olunan vazifeyi hüsnü ifa et
mişlerdi diye bir şahadette bulunmak mecburiyetin
de değilim. İhtimalki suiistimal eden' vardır. Bunu 
ben merkezden tabii bilmek iktidarını haiz değilim. 

Çünkü teftiş etmedim ve teftiş imkân haricindedir. 
LÜTFİ BEY (Malatya) — Bilâ mazbata alınanlar 

hakkında ne diyorsunuz? 
HASAN BEY (Devamla) — Tekâlifi milliye ko

misyonları aldıkları mal mukabilinde sahibine kuruş-
lu mazbata vermek mecburiyetindedir. Eğer bunu ifa 
etmemişlerse, yani aldıkları mala mukabil mazbata 
vermemişlerse vazifelerini suiistimal etmişlerdir. Bu
nun haricinde, yani tekâlifi milliye komisyonlarından 
hariç olarak bazı memurlar halktan müteferrik su
rette tekâlifi milliye namiyle bazı şeyler almışlarsa, 
bu sarih bir suiistimal ve sarih bir sirkattir. Bunların 
tetkik ve teftiş edilmesi, bu gibi hilafı emir ve tebliğ 
muameleye teşebbüs eden gerek tekâlifi milliye ko
misyonları azaları ve gerek bunun haricindeki me
murini mülkiye ve askeriyenin tecziye edilmesi ve 
bunlara bir ibreti müessire olmak en ağır bir ceza 
tertip olunması hususuna taraftarım ve ben, Heyeti 
Celilenizle beraber olarak taraftarım. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Onlar ceza 
verileceğini bilmiş olsa idiler almazlardı.. 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz hiçbir ko
misyonun suiistimaline vakıf değilim. Muamelâtın
dan ' müşteki olduğum bazı komisyonlar hakkında 
tekâlifi milliye emirleri mucibince lâzım gelen taki
batın ifasını başkumandanlığa dahi yazmışım. Bile
mem benim elime geçen suiistimal hakkında... 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Encümen biliyor. 
Mazbatasında söylüyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Fncümeniniz müdafaai milliyeden tekâlifi milliye he
sabatını istemişti. Kendisine tekâlifi milliyeden ne 
kadar eşya aldınız ve bunların kıymeti neye baliğ 
oluyor diye bir sual sorduk. Müdafaai milliye leva
zım dairesi bir cevap vermiş ve verdiği hesapta da 
12.5 milyon lira kadar bir şey göstermiştir. Şimdi bi
zim elimizdeki hesap altı milyon küsur bin liradır. 
Tekâlifi milliye namiyle alınan eşyanın, mevdu ol
dukları anbarlar müdafaai milliyenin emrine devir 
edilmiştir. Bu emri alan levazım dairesi bittabi ci
heti askeriye anbarlarına ne kadar eşya devredilmiş-
ise bunların kaydını tutmuş yekûnuna göre bir hesap 
yapmış. İki türlü hata yapmış bu hesabı yapar
ken. Tekâlifi milliye anbarlarında bulunan tekâ
lifi milliye mucibince mültezimlerden alınan yüzde 
kırk da dahildir. Ciheti askeriye de bunları tekâlifi 
milliye namiyle alınan eşya meyanına koymuşlar. 
Sonra kuruşlu mazbataları olmadığı için Müdafai Mil
liye Levazımat Dairesi bir hesabı vasati ile ajdığı za-

— 813 — 


