
A D 1 M 1 Z, ANDIMIZDIR 

HER YERDE 

s 
KURUŞ 

18 inci Yıl 

No. 5733 

CARSAMBAI 
14 

Temmu2 
1937 

Tel: Başmuharrir 1063 
Yazı işleri Müd. 1062 

Genel --
reıı ithalat -1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· Kararname dün neşredildi, yarın tatbik ediliyor 
Ekonomi Bakanımız yeni rejim hakkmda 

gazetecilerle enteresan bir konuşma yaptı 

B. Celil Bayai yeni ithalit 
rejimine dair izahat veriyor 

Bay Celal Bayar'm 
sözlerinden parçalar 
Yapılan himaye neticesinde 
liatlarda bir tere/la husule 
getirilmiyecektir. Böyle bir 
terclluun husule getirilmesi 
ihtikar telakki olunacaktır. 

Bir taraftan da devlet fabri
kalarının istihsalatını .muay-

yen maddelere inhisar ettir
meği Faydalı bulduk. Ve 
kendilerine çeşidli madde-
ler~en. vaz geçilmesi için 
Yenı bır program verdik. 

--::--------------1 
IJaşbetke 

iki mektub 
Falih Rıfkı ATAY 

Atatürk ile onun inkıla~bç T·· 
k . . . ı ur-
ıyesıne aıd bir filmi B 'd , eyazsa-

ray a seyreden Cuınhu R . . 
R 1 h r eısı 

uzve t, er satırında k lb 
v h' 1 a sıca-
gı ısso unan bir m kt b .1 f . · h e u u ı e §e ımıze ayranı k • . • 
b"ld' · . 1 ve ıştıyakmı 

ı ırmıştır. 

Ruzvelt'in ad · . . 
inkdabl . _ı yırmıncı asrın 
trr: bu c' larıhınd~ .Yer tutacak-
la h 

urnhur Re ısı halk yıgw ın- 1 
rının ·· · · 

yıllarda brrı.y~tı "!e s~a~eti için, 
ı .1 n erı, lf alemının mabud- ı 
arı ı e ça . . rpr§ıyor. onun devrınde 
aınerıka · . . . A • n demokrasısımn ınsanılık 
vasıfları artmış oldug- .. h 
Yokt una şup e ur. 

b 
.. ~.on asırlar şark tarihinin en 
uyuk ın - · · 

A 
.. ugcızesıne vücud veren 

taturk' "' h Ik · . un a çı, medeniyetçi ve 
ınsanıyetçi inkılab ha 1 . . b·· 1 b' . m esını, oy-

k
e ır reıs başkalarından daha iyi 
avrayabilir. 

k' Bir amerikah mektebten, Tür
ıye hakkında dü"manca 'ft· larla b 1 'S' ı ıra-

es enerek rıkar K d ' me I k · -:r • en ı m c etı o kadar b"" ""k 
işleri ve al8.k 1 uyu ' onun 
aykırıdır ki ha arı §arktan o kadar 
rı düzeltebilm'Jca!ı?da bu iftirala
hulur M' l 1 ıçın pek az fırsat 
h ·. ı yon arca amerikalının 
~jYa!ınlde Türkiye, bir masallar 
a emı o arak devam eder. 
m Anadolu ihtilali ba§ladığ! za
r ~~' .buh hareketin ve onun asker 
d~s~nıln edlek~ ve maksadı hakkın-

Y e te ınler 1 • 
istiklal h b d yapı nnştır kı 
lab ar ın an böyle bir inkı-

savaşına geç"I -· b' ~ah ı ecegı mdebir 
• ancının aklınd . 
Hatta ilk te ebb .. İn geçmezdı. 
Osmanlı mı"saşlle . u.s er .. sırasında, 

rını go ·· ·· d tutarak ald z onun e 
rnak h~susu~~:1a'kak ~e inanma
hoy]u ısrar et ~ ~ serıyet, uı:un 
da Türk' . m~ş~ır. Beyazsaray. 
h R . ı.y~ fılmını seyreden Cum-

ur eısmın, Atatürk' . .. 
leri seyrederken . ~ aıd sahne
geçmekte old - • zıhmnden neler 
b ·ı· · ugunu tahmin <'de-

ı ırız. Esasen k .. t.. l 
m · · . . 0 u o an osmanh 
azısmın ıftiralarla b'"t·· h u un ce en-

( Sonu 8. i nci sayfada ) 

B. Celal Bayar gazetecUerle konuşurken 
., 

Himaye edilen maddeler zaten 
memnu listede bulunan maddelerdir 
Bütün ithalat maddelerinin gümrüksüz gelmesi . 
hususunda Maliye Bakanı ile mutabık kalınmıştır. 

Dün Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar Ankarada bulunan bütün 
gazetecileri ve ajansın bir muhabirini - yanrna çağırmıştı. Maksadı 
mühim bir iktısadi vaziyet hakkında herhangi bir beyanat vermek de
ğil, dünkü resmi gazetede çıkan son iktısadi kararname hakkında 
kendileriyle bir hasbibalde bulunmak, döviz tahdidatı çıktığı günden 
b~güne kadar ekonomik hayatımızın geçirdiği safhalar üzerinde birer 
b~~~r durarak, sualler soruldukça veya kendi m.uvafık gördükçe ver· 
dıgı zengin izahat ile kendilerini tenvir etmektı. 

f 

Moskovadan bir görünüş ve (madalyon içinde iç işler bakanı ve C. H. P. genel 
sekret r::ri B . Şükrü Kaya 

Bakanlarımızın Moskova 
ziyaretleri dolayısiyle 
Sovyet basmı dostane ve 
geniş neşriyatta bulunuyor 
"Türkiyenin bu 
mümtaz politi
ka adamlarının 
Sovyet Rusya 
hükümet meT· 
kezine geli§leri, 
iki memleket 
arcuında anane 
halini alan 
doıtluğun yeni 
bir tezahürü· 
dür.,, 

İzvestiya' dan 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet basını Türkiye D• 
!~er Bakanı Rüştil Aras ile iç İşler Bakanı Şükrü Kaya

nın Moskovayı ziyaretine sayfalarında geni~ bir yer aytt'

maktadır. 

İzvestiya gazetesi, Rüştü Aras ve Şükrü Kaya'nm 
resimlerini ve tercUmei hallerini neşrediyor ve başmaka
lesinde de şöyle diyor: 

"Türkiyenin bu mümtaz politika adamlarının Sovyet 
Rusya hükümet merkezine gelişleri iki mem!eket arasın
da anane halini alan dostluğun yeni bir tezahürüdür. Ha
kikaten sulhçu olan birçok devletler bu dostlukta iri 
komşuluk münasebetlerinin bir örneğini görmekte taına
miyle haklılardır. Sovyet - türk dostluğu, politikalan 
sulh ve karşılıklı hürmet azmine istinad eden memleket· 
ler arasında münasebatın nasıl inkişaf ettiğini ve sağlam-

Bay Celal Bayar bu suretle 
halka, tüccara, sanayicilere hitab 
etmek İstiyor bihakkın büyük bir 
terakki merhalesi saydığı yeni ka
rarnameyi her türke ve türklerle 

YENi KARARNAME /LE 
!aştığını göstermek itibariyle mükem
mel bir örnek teşkil eder.,, 

.. ' 
~~nasebeti bulunan her ecnebiye, 
ıyıce nüfuz ettirmek istiyordu. 
Mükemmelen bildiği bütün bu nok
talar üzerinde metin kelimelerle 
durmadan, tereddüd etmeden ye
~~ rejimi izah ediyor, ve bunun 
lurk ekonomisinin ihtiyaçlarına 
nazaran nasıl ve neden en müte
kamil şekil olduğunu anlatıyordu. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Ekonomi Bakanı 

B. Celal Bayar 
lzmire gitti 

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 
yanında siyasi müstesarı Ali Rıza, İş 

ve Ziraat bankaları ~um müdürleri 
Muammer Eriş ve Kemal Zaim ve İzmir 
mebusu Hamdi Aksoy olduğu halde 
dün 19.45 de kalkan trene bağlanan bir 
hususi vagonla f zmire hareket etmiş
tir. 

Celal Bayar istasyonda Ziraat Ve
kili Şakir Kesebir vekalet ve müessese. 
ler erkanı tarafından hararetle uğur

lanmıştır. Celal Bayar İzmirde bir kaç 
gün kalacak, belki Nazilliye kadar 
da gidecektir. 

Türk - Sovyet dostluğa 

Bu gazete türk - sovyet dostluğunun 
devamlılığını ve istikrarını ehemiyetJc 

( Sonu 8. inci sayfada ) Hangi maddelerin 
resmi-arttırıldı INÖNÜ 

Gümrük resmi tezyid edilen Kampında 
1maddelerin izahını yapıyoruz BL:::,0:.::~:::" .. ı .. 

Gen~l itha~at rejimi kararnamesine bağlı üç numaralı listede güm- yerinde takib etmek kararında olan 
rük resmı t~zyıd ve tenkis edilen ithalat maddeleri gümrük tarife Ulus, yeni röportaj serileri hazırlamıştır. 
numaraları ıle, ve almmakta olan resimlerle alınacak olan yeni re· İlk olarak, İnönü kampındaki çahşma-
simler tebarüz ettirilmek suretiyle gösterilmiştir. larla bu röportajlarımıza başlıyoruz. 

Gümrük resmi tezyid edilen maddlerin bir izahını yapıyoruz: İnönü kampında büyük ve heyecanlı bir 

ı u r .__,_ u u• n 

Bugün 
12 

sayfa 
Genel ithalat rejimi ka
rarnamesi ve listeleri 

7 inci sayf amızdadır 
.. u ... .__. •• ---... 

Deri mamulatı 
İşlenmiş, tabaklanmış ve b~ 

yanmış her renkte vidala, Vaketa 
ve telatin denilen derilerin 100 ki
logramının resmi 248 liradan 500 
liraya, tabaklanmış ve boyanmış 
her renkte sair deriler 150 liradan 
500 liraya çıkartılmıştır. 

Koyun, keçi, oğlak, fok, timsah, yı· 
lan derilerinin (eldiven için kesilmiş 
olanlar da dahil) 100 kilogramının res
mi 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmış
tır. Ancak beher desimetre murabbaı 

4,S gramdan yukarı olan keçi glasele-
( Sonu 8. inci sayfada) 

çalışma var. Türk istiklalinin garanti· 
!erinden biri olmak değerini taşıyan bu 
çalışmaları bütün türk gençliği yakın • 
dan bilmelidir. 

• Arkadaşımız Cemal Kutay bu davayı 
yakından görmek ve Ulus okurlarına 
yazı ve resimle aksettirmek i!iin tayya
re ile İnönü'ne gitmiştir. 

• Arkadaşımızın ilk ve güzel bir mektu -
bunu bugün altıncı sayıfamızda bula -
caksınıb. 



an adlanan 

türk 

gençliği 

arasında 

lnönü kampında büyük ve heyecanlı bir çall§ma var. Kanadlanmak 
davasınJa olan türk gençliği durup dinlenmeden uğTCl§ıyor, didiniyor. 
Türk iıtiklalinin garantilerinden biri olmak değerini tQfıyan bu çalq
mayı bütün türk gençliği yakından bilmelidir. ArkadCl§unız Cemal Ku
tay bu Javayı yakından görmek ve Uluı okurlarına yazı ve re•imle 
akıettirmek için evveli gün tayyare ile lnönü.ne gitmiftir. ArkadCl§Unı· 
zın ilk ve güzel mektubunu aıağıya koyuyoruz. 

Başşehirden Tayyare 
ile İnönü Kampına • 

Inönüne gİ· 

den en ide

al yol hava 
Sürgüsünü a• 

rasıra yokladı· 
'ğun §U kapıyı 
açıp 2000 mel· 
re irtiladan ve 
200 kilometTe
ye yakın sürat
le giden bir tay. 
yarenin kana
dına tırmana

rak paraşütü
ne güvenip ken· 
disini atan gen· 
cin kahraman· 
lığı ilahların 
elsanevi var
lıklarından da. 
ha mukaddes 
değil midir? 

• nönü kam· 
1 pma giden 

en ideal yol hava 
yoludur. Kanadlanmak davasında olan 
inkılab gençliğini yerin üstünden sey
retmek ne büyük zevktir, bilir misi
niz? İnönü semalarında dolaşan tayya
re, planörlerde henüz sıçramalar öğre
nen talebeyi, gelişmiş bir tayyareci 
hüviyeti içinde kendine doğru çekiyor 
gibidir: Türkiyenin dört köşesinden 
İnönüne gelmek, bir yol zahmeti olsa 
bile, karşılığında yepyeni hayat şartla
rım öğrenmiş oluyorsunuz. Tarih İnö
nüne iki vazife vermi§ıtir: türk kurtu
luş harbında istila sellerini kıran bu 
topraklar, şimdi de hava tehlikesini 
yok edecek kadroyu hazırlıyor. 

*** 

T ayyareye ilk binenler, evvela ken
di heyecanlarına ortak olacak bir 

arkadaş arıyorlar. Ben bu işte yalnız 

kaldım: Türk hava kurumu yar başka

m B. Feridun Dirimtekin ve neşriyat 

müdiirü Orhan Aydarla beraber fnönü
ne gidiyoruz. Bizi götüren de ön yüz
başı Zeki Gülsün .. ismi kadar şen, ha. 

vacılığımızın neşeli çocuğu. Bizi ha
kikaten hususi asfalt bir yol üzerinde 

bir otomobil yolculuğundan daha rahat 
getirdi. Neden saklamalı, ilk defa tay

yareye binen ben, bu seyahatten sonra, 
yüzbaşı Zeki ile Okyanus yolculuğu

na bile çıkacak kadar cesurum. 

İlk havalanmanın heyecaniyle ve 
şöylece bir göz uciyle eski bir havacı 

olan hava kurumunun yar başkanına 
baktım. O; ordunun kıymetli bir erka

nı harb zabiti olmuş olmanın verdi
ği vücud sağ1amlığı ve heyecan müva-

zenesi ile, masasınm başında calışryor

muş gibi kampa aid notlara bakmakla 
meşğul. Ara sıra Zeki Gülsün ile nö

betleşe dolan değişiyorlar. Yanında o
turduğum Orhan Aydar, beni dinleme· 
ye karar vermiş gibi başmı çevirmiş, 
gazeteci arkadaşılll, bir pilot kadar 
tayyareye binmeye alrşmrştır. 

Bu emniyet ve huzur biraz sonra be
ni de çerçevesi içine aldı Şimdi. artık 
geçtiğimiz yerleri seyredebiliyorum. 

Memleketin haline tayyareden bak
m alrdrr: Yerde gözden kaçanlar hava
da bütün çıplaklıklariyle gözünüzün 
-Onünde .•. Mesela Etimesud bize Anka. 
ra semasından daha şirin ve güzel; Sin
can köy daha mahzun ve kasvetli gö
züktü. 

1 

yoludur. 

renin hareket halin
de olduğu söylen
se muhakkak yeni. 
den bir engizis. 
ıJOn kurardı. 

Şimdi artık 

Eskişehir ovasına 

girdik. sayılabili

r iz: geçtiği yerlere 
h ayat dağıtan ve 

yeşillik yarat an Sa
karyadan sonra 

Porsuk suyu bize 
İnönüne yaklaştı. 
ğmırzı anlattı. Es
kişehirin yakıirın-
da bir dost gör. 

dük: Tayyare mektebi sahasında . iki 
çelik kartal havalanmak üzere. 

Rüzgar ve iklim değişti dersem L 
nanmız. İnönüne yaklaşanlar atmosfe
rin hüviyet değiştirdiğini his edecek· 
lerdir. Burada, o kadar bol hava cere
yanı var ki tabiat İnönünü kanadlı türk 
gençliği için yaratmıştır. Günün yirmi 
dört saatinde burada çalışanlar için na
sıl tabii imknlar olduğunu görenler 
bun a kani olacaklardır. 

Ankaradan saat 6 da kalktık. 7 .15 
de İnönünün üstündeyiz. Bir saat 15 
dakika. Bir kaç zaman evveline göre 
tam bir ''tayyı mekan,,. 

Beyaz çadırların birer papatya gibi 
süslediği İnönü kampı meydanına ini
yoruz. Aşağıdan bize bir çok eller 
sallanıyor. Kırmızı, beyaz, gr i renkli 
planörlerin m aden kanadları İnönün
de kurulmakta olan yeni hayatın birer 

_. eseri gibi göz alıyor. Bizi hiç sarsma-

Ankara _ İnönü yolunu, onun yolu dan havalandıran yüzba~ı Zeki, aynı 
kadar bilen yüzbaşı, bize gözümüzün muharetle yere indirdi. 

önünden karaltılı noktalar halinde be- İ nönünde yeni bir hayat tekev-
lirip silinen köylerin isimlerini söylü- vünü vardır: Çalışmalar, konuş. 
yor. :aaşım arkaya çevirmeden ve bir malar, gayeler hep bir hususiyet taşı-
istasyon memurunun itiyadiyle .•. Bu yor. Türk istiklalinin garantilerinden I 
karaltılara dikilen gözlerim iz, eğer o- biri olmak değerini taşıyan bu kuruluşu 
rada su ve ağaç bulabilirse sevinçli, bütün türk gençliği yakından bilmeli-
toprak arık ve çorak ise mahzun, yeni- dir. 
terine bakıyor. Ulus bu tanıtma işini, elinden geL 

Dünyanın en asi ve kontrolsuz bir diği kadar. yapmaya çalışacaktır. 
~~~------~~-----~-------' ta biati buradadır. Kemalizm; kuruluşun. 

danberi insan sayinin uğraşmaktan 

korktuğu bu toprak parçası üzerinde 
yeni zamanlar hayatı yaratıyor. B ugün 
kara sapanın cenkleştiğ.i bu toprakları 

yarın mak ine ve elektrik terbiye ede
cek. 

T ayyareyi insanlar, yerin üstünden 
kanıksayıp da ilahlaşmak iste

yince icad ettiler: Sürgüsünü ara sıra 
yokladığım şu kapıyı açıp, iki bin met

re irtifadan ve iki yüz kilometreye ya. 
km süratle giden bir tayyarenin kana
dına tırmanarak paraşütüne güvenip 
kendisini atan gencin kahramanlığı, i
lahların efsanevi varlıklarından daha 
mukaddes değil midir ? 

Dün yeni alaylara 
sancakları verildi 

Orgeneral Fahreddin Sancağı selamlıyor 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
İstanbulda iki piyade alayı ile bir top
cu alayına sancakları verildi. Bu müna
sebetle büyük bir tören yapıldı. Bu tö· 
rene Orgeneral Fahrettin Altay başkan
lık etti. Ve alaylara kendi eliyle sancak
larını verdi. Sancak töreninde birçok 
subaylarımız hazır bulunuyorlardı. Tö
renden sonra alaylar yeni sancakları ön
de olduğu halde bir geçid resmi yaptı
lar ve çok takdir edildiler. 

Sağdaki resim: 
Orgene_ral Fahreddin Sancağı alay 
kumandanına vermek üzere askerden 

alırken 

lstikla 1 Marşı çalıyor ve Sancak dalğalanryor 

Orgeneral Fahreddin askere hitab ediyor. 

Memleket kalkınmasının bel kemi
ği olan türk köylüsü yurd topraklarım 
havadan bir görebilse... Sanırım ki <>
zaman sapanına daha büyük bir enerji· 
l e s::1rılacak. 

Mihalçık'r geçtikten sonra, uçu
yormuyuz, yoksa duruyormuyuz di
ye bir tereddüd devresi geçirdim. En 

süratli nakil vasıtası olarak otomobil 
ve trene binenler için, bu tereddüd hak
lıdır. Tayyare tam süratini bulduktan 
sonra durur gibi oluyor. Dönen dün
yanın da bu fazla süratten sabit gibi 
gözüktüğünü söyliyenleri yok eden zih
niyet, eğer bugün de mevcud olsa ve 
kendisine tam süratle giden bir tayya· 1 S ancak verilme töreninden sonra askeri geçid resmi 




