
komisyon, tadil tasarısını Odalar Birliği Umu�
mi Hey'etine getirecektir.

idare Heye'timızi en çok meşgul eden iş�
lerden biri de azalarımızla olan münasebetler
olup bilhassa vecibelerini yerine getinniyen
azalarımızın sicillerini tamamlamaları ve ai�
datlarım ödemeleri hususları İdare Hey'etimi�
ze fazlaca mesai yüklemiştir. 6235 sayılı ka�
nunu tatbikle vazifelendirilmiş Odamız, Birlik�
çe yapılan teklife uyarak, müteaddit ısrarları�
mıza rağmen yıllık aidat ve '/< 05 lerini öderai�
yen azalarımızı icraya vermek mecburiyetinde
kalmış ve icra takibatı Odamıza ayrıca külfet�
ler tahmil etmiştir.

Camiamızda senelerden beri eksikliğini
hissettiğimiz böyle bir Birliğin, 6235 sayılı ka�
nunun çıkmasiyle bir grup halinde çalışmak
ve mesleğimize, memleketimize faydalı olabil�
mek imkânı elimize geçmiş bulunmaktaır. Bir�
likten kuvvet doğduğuna göre ,azalar arasın�
daki münasebetlerin sıkı bir işbirliği haline
getirilmesi hepimizce arzu edilen bir husustur,
önümüzdeki senelerde azalarımızın Odamıza

karşı alâkalarım arttırmaları, istckleıini yeri�
ne getirmek için faal olarak vazife görmeleri,
isteklerini duyurmak için çalışmaları, hepimiz
tarafından beklenmektedir

İdare Hey'etimiz, elektrikle ilgili teşekkül
ve müesseselerle de işbirliği yapmış ve bu a�
rada memleketimizdeki bir boşluğu dolduimak
gayesiyle müesseseler arası bir toplunu yapa�
rak, memleket elektrifikasyonu sahasında
mevcut problemlerin hal çarelerinin münaka�
şasını mümkün kılmıştır. Çek faydalı oldu�
ğu, müessese temsilcileri tarafından izhar e�
dilen bu toplantıların önümüzdeki senelerde de
tekrarlanması arzu edilmiştir.

Yeni İdare Hey'etımizin camiamıza daha
faydalı olabilmesi ve neşrine başladığımız mec�
muanın daha mükemmel bir hale getirilmesi
için muhterem azalarımızın Oda ile daha sıkı
bir işbirliği yapmalarını ümit ve temenni ede�
riz.

Hepinizi saygılarımızla selâmlarız.

İDARE HEY'ETİ

Bakırın Elektriki Direnci Hakk.nda Standart
Gerekçe Raporu

Memleketimizde, Tarsus'ta 1902 senesin�
de elektrik istihsal eden ilk santraldan sonra
muhtelif şehir ve kasabalarda halkın tenvirat
ihtiyacını karşılamak üzere ufak, münferit
elektrik santraUarının kurulduğu görülmek�
tedir. Zaruretin sanayileşme fikrini doğurma�
sile kurulmuş ve kurulmakta olan büyük sana�
yi müesseseleri ile şehir ve kasaba halkının

tenvirattan başka yerlerde de elektrik enerji�
sine ihtiyaç hissetmesi, dünyanın her tarafın�
da olduğu gibi memleketimizde de elektrik e�
nerjisinin büyük bir ehemmiyet kazanmasına
sebep olmuştur. Bugün elektrik enerjisinin is�
tihlâki maden ocaklarında, her türlü büyük,
orta ve küçük sanayi müesseselerinde, ziraat�
te, şehirli, kasabalı ve köylünün hayatında bü�
yük bir yer almış bulunmaktadır.

Günden güne artan elektrik enerjisi ihti�
yacımızı karşılamak üzere memleketimizde bü�
yük elektrik enerjisi istihsal, nakil, tevzi ve
istihlâk eden tesisler kurulmaktadır. İşte mez�

kûr tesislerde kullanılacak e)'. \trik malzemesi
de artan tesislerle birlikte çc almaktadır. Bu
malzemenin ekserisi hariç n> c lîileketlerden it�
hal edilmekte ve cüzi bir 1�ısmı da memleketi�
mizdeki fabrikalarda imâl edilmektedir.

Halen elektrik malzemesi sahasında millî
veya milletlerarası standartlarımızın mevcut
bulunmayışı, memleket şartlarına uymayan,
düşük kalitede ve cinsleri mülenevvi bulunan
elektrik malzemesinin memleketimize ithaline
veya memleketimizde imâl edilmesine mâni ol�
mamaktadır. Bu sebepten elektrik malzemesi
ile ilgili işlerimizin bir nizama bağlanması icap
etmekte olup elektrik malzemesi için evvelâ
standartların yapılması lâzımdır.

Fakat, geniş bir sahayı kaplıyan elektrik
malzemesi standartlarının neresinden başlanıl�
masının icap ettiği hususunun tetkik edilmesi
lâzımdı. İşte, yapmış bulunduğumuz etüdler
neticesinde, elektrik malzemesinin en mühim
ham maddesini teşkil eden ve aynı zamanda
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