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Orman mektebi alisi me’zunlan cemiyeti tarafından ayda bir neşrolunul 
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Merhum Asaf Cemalin hayatı
Babası hacı Tevfik efendi 

zade Molla güranili cemal 
beydir. Rami üç yüz bir 
Senesinde Rodosta doğmuş
tur. çocukluğu babasının 
mahkûmiyet müddetini yaşa
dığı Rodusta geçmiştir. Bil-

isede babası Konyada ika
mece memur edildiğinden 
mektep taksidi verilmemiş, 
Asaf cemal de mektebi terk- 
etmeğe mecbur olmuştur, 
üç yüz on iki senesinde 
Konyadaki Fransız mekte-

âhara Cemal bey antâlya bine girmişsede o zamanki 
tahrirat müdürlüğüne tayin hükümetin iazyikile bu mek- 
edildiğinden Asaf iptidai tebe muntazaman devam 
tahsiline orada başlanıiştir. imkânını bulmadığı cihetle 

Üç yüz on senesinde sııl- kâh idadi ve kâh - hükümet 
tanı mektebine kaydedilmiş tazyikinden kurtuldukça -



Fransız mektebine devam 
etmek suretile bir kaç sene 
daha çalışmıştır, bilâhara 
A sa f eema l Konyada numu
ne tarlası müdürü Hamdi 
beyin teşvikile Bursa ame
liyat mektebine girmğe karar 
verir, burada büyük bir şevk 
ve hevesle çalışarak üçyüz 
yirmi senesinde mektebini 
ipekçilik ve çifçilik şahadet
namesini aliyül âlâ derecede 
atmiya muvaffak olur. Yine 
o sene Halkalı ziraat mek- 
bine müsabaka ile girerek 
üç yüz yirmi dörtte mektebi 
aliyülâlâ derecede bitirir\ 
Ayni sene zifaat nezaretindel 
açılan müsabakayı kazan
arak mektebe dukuz yüz 
kuruş maaşta muallim olan 
A sa f cemal bir sene muallim
lik yaptıktan sonra ziraat 
nezaretinin açtığı müsaba
kayı kazanarak uNanci„ye 
ormancılık tahsiline gitmiş 
ve iki senelik yüksek orman
cılık tahsilini bitirdikken 
sonra dönerek memleketin 
ormancı ailesine dahil ol
muştur. halbuki mesleğin 
pek kimsesiz bir zamanında 
A vrupada yetişerek Tür ki- 
yeye dönen A sa f cemali 
o zamanki hükümet orman 
mektebine Riyaziye dersleri

- ■- ■ Savı : 12

muallimi yapmıştır. A sa f 
cemal tabii mesleğine müte
allik şuabatı ilmiyye ile 
oğraşmak istediğinden ken
disinin Avrupada ormancılık 
okumuş olduğunu bin müş
külatla anlatır, bunun üzeri
ne bir sene geçer, nihayet 

meslek derslerini tedrise baş
lar.Orman mektebinde bul
unduğu iki sene zarfında 
Tavsifi eşçar, hayatı eşçar, 
Haşarat, Tatlı su balıkçılığı, 
Avcılık namile beheri üçer, 
dörder yü z  şahifelik bes 
eser vücude getirmiştir. Bun
dan başka talebenin istifade 
ve menfeatını temin içip hiç 
bir zahmet ve meşakkattan 
çekinmiyen mumaileyh Ne
batat ve Haşerat numune
lerinden mürekkep bir çok 
koleksiyonlar yapmıştır.Bü
tün bunları vefatında mek
tebin müzesine terk ve teberru 
etmiştir.

Üçyüz yirmi dokuz sene
sinde henüz yirmi sekiz 
yaşında iken ölen A sa f 
Cemal Bu çok gayretli, çok 
çalışkan meslektaş hayatı
nın yirmi senesini daimi bir 
çalışma, tetkik ve tetebbu 
ile geçirmişti.

Onun ölümü ormancı ailesi 
arasında senelerce, unutul
maz bir bşoluk brakmıştır.
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Haftalık “ silva„ ormancılık mec
muasında profesör Bernhard beyin 
bu serlevha altında bir makalesi 
çıktı, yalınız Rize ve Trabzon vilayet
lerimizde bulunan ladin ormanlarımı
zdaki böcek âfeti hakkında sathî 
olmakla beraber ilk tetkîkatı ihtiva 
etmesi ve bilhassa ormanlarımızın 

damga, balta ve yangından mada mü
cadeleyi istilzâm eden mühim düş
manları olduğunu göstermesi itibarile 
okunmağa deyer. Bunun icindirki 
ihtisasım haricinde olmasına ve mu
harririnin millî asabiyetimizi tahrik 
edici bir cümlesine rağmen tercüme
den kendimi alamadım, iktisat vekaleti 
orman mütehassısının bir ilim ve fen 
mecmuasında bilvesile harp vekayînin 
teferüatindan luzunısuz yere, ve Uirkiye 
ve türklere karşı hiçte dostane olmiyan 
bir tarzda bahs edişi şayan i teessüf
tür; kendisine türkiyede misafirden 
daha başka bir sifat bulunduğunu 
hatırlatırız.

1928 senesinin 23 ağustos ile 12 
eylülü arasında türkiyenin Ladin or
manlarını ziyaret ettim. Bu ormanları 
teşkil eden ladin şark ladini “picea 
oricntaliSj, tir. Türkiyenin ladin mıntı
kası karadeniz sahilinin şark kısmın
daki dağlarda bulunup kafkas hudu
dundan Trabzonun bir az garbına 
kadar inıtidat eder.

Ben Rize ve Trabzon civarında 
ki ladin ormanlarım ziyaret ettim Bu 
mintaka türkiyenin yağmuru cn faz
la olan kısmıdır. Rizede 1927 sene
sinde 2769 milimetre, Trabzonda 
821 milimetre yağmur yağmıştır. Rize 
için yağmur mazrubu 190, Trabzon 
için 54 e baliğ olur, Sene harareti
nin vasatisi Rizede 14, 6, Trabzonda 
15, 5, santigrat derece miktarında 
idi. Burada yaz aylanndada çok ya
ğmur yağar. Türkiyede yalnız yazın 
dahi yağmur yağan bu ratıp mıntı
kada ladin ağacı kendi muhitinde- 
dir. Tetkikat ceviye Rize ve Trabzon 
şehirlerinde, sahile pek yakın bir 
yerde yapılmıştır. Ladinin yetişdiği 
dağlar 3000 metreye kadar yükselir
ler. Orada ağlehi ihtimel yağmur 
miktarı daha fazla ve ıklım ladine, 
tetkikatı ceviye yapılmış olan şehir
lerden daha müsaittir.

Ziyaret edilen ladin mıntıkasının 
her tarafında kabuk böcekleri fl] 
bulunmuştur. Kaloponımus (?) orman
larında, yambuiu vadisinin Santa mın
tıkasında, Maçka dağında, Trabzon 
- Erzurum şosasmın 36 inci kilo-

jl) Kabuk böcekleri diye ağaçların odu- 
nite kabuğu arasında yuvalarını yapmak 
suretile tahribat icra eden haşerata derier. 
Bunlar mugammedUfcenRhın “îpidae,. vc 
eski isnıite “Bostrichidae» familyasına me
nsupturlar. Bunlar hakkında “Orman ve 
ay “m 6.7, S inci nüshalarında malılma» 
vardır.'
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c-cce >; ctv-innda böcekler tarafından; 
lğ § p  vsdutjırş ladinler vardi. Bu mah- 
vu ;.;:u .p birbirine merbut, mütecanis 
«a$a ınaşcereierinde olduğu kadar 
yapraklı ağaç ormanlarında küme (tru- 
ç ç | vç münfers ağaç halinde mevcut 
ladûrferecie şamildir.

Santa mıntıkasında* yambolu va
demin sol mailesinde takriben 400 
hektar, ayni vadinin sağ mailesinde 
ş$h%m.cn. 200 hektar birbirine mer 
but. kapalı, 80 — 120  yaşında eyi 
büyümüş mütecanis ladin meşeereleri 
mahav olmuşlardır.

Haşarat başlıca 1928 senesinde 
vuku bulmuştur..Burada kabuk bö
ceklerinin tahribatı neticesinde hayat
la alâkasını kesmiş . ladin haşebinin 
miktarı hektar başına 400 metre- 
mik’ab kaba haşep ;[ Derbholz} [J, 
tahmin edilmiştir. Ladinler vasati 0,40 
metre kutru [göğüs irtiîarada} v£ğ;^ç 
metre boy (göğüs iriiiaından-yukarı] 
ihtiva ederler.

Ölen ağaçların haşebi derhal. ih
zar edilmek suretiie henüz paraya 
tahvil edilmeye müsaittir. Her şeyden 
evvel bu odunun kâğt ve seHiilpz 
isöbsalfi:e tahsisi mevzubahs olabilir. 
Civardaki köylülerin ağaçlan. bizzat 
eBe paçalara tefrikleri hakkındaki 
^khfieri gayrimösamir. Bu tarzdaki 
hazırlamada esas maddeyi haşebiye {*]

£f Kaoa oa^ep- diye ieıccme ettiğmiz 
'‘OeriMk&ç. tabiri, kutru T santimetreden 
fegk - afcn gövde ve da! odununu iîadç

miktarf /pok- az -ölür ve iş bitinceye 
kadar ağaçlar çürür.

Odunun sefian hazırlanması mut
laka lâzımdır. Sermayeleri kuvvetli 
ecnebi kerçşte iüccarları. tarafından 
haşefem .sür’atla hazırlanması . tahut 
edilerek ..kâgt yapılmak üzere Avra- 
paya sevfri/tecrübe olunacaktır. , • j 

, 'Santa .köyleri civarındaki böcekli 
mrahk'a kara riCaizden hattı müşte
kimle tahminen '40 kilometre mesa- 
iede denizden 1600 metre irtifa-; 
indadrc. Yambolu ırmağı kereste nak
liyatına müşayit . olup... Sürmenenip 
bir az- garbında denize dökülür. ̂ 'Ay-, 
rupaya nakliyat için kerestenin bu 
tarikle denize indirilme» kabildir.; 
Maçka . dağındaki odun, kamyonlar 
yasatisile Trabzon — Erzurum. şosaA 
sından sahile sevk edilebilir..

j^çekîerih galerilerine. bakılırsa; 
haşarat başlıca “İps âmitinustarafon- 
dan ika etglmiştir. ihtimal îps amiti- 
nus kadar “ ips Typographuş.;,,; .dairi 
hasaratyapmakfadır; ihtimalkide: bu
radaki böcpk orta Avrupada bulun- 
mîyan bir nevidir. Biiyüh böceklerle 
beraber: küçük kabuk böçekleride 
zarar yapmaktadırl ar.; Bunlann; nzararı 
büyük böceklerin zararına' nazaran/ 
tâli ehemmiyeti na¥â^ galerilerin 
çoğu bir Diyapazon -'şeklinde./.olup, 
bulunan böcekler kanat şivlerinde 
8  dişi ihtiva ediyorlar.

fiCrt’ric.rioL' pek noksandır. “Nıiız - şcp„ diye terçüme edenler varsada bu, her 
ssevzubahs maddeye nazaran pek zaman için doğru deyildir, zira '‘kereste,, 
. la^ircir. “kerestelik ha* tabiri jrrsaat haşebinc alem olmuştur.

Bayt |

Santa mıntikasında kar kurnası,, 
rüzgâr kırması, orman yatığını, diğer 
haşe raan haşaratı, yahut insanların 
yaptıkları ehemmiyetli zararların ormanı 
zayıflatarak kabuk böceklerinin hücu
muna âmil oldukları hakkında delayil 
bulunamamıştır. Buradaki hasara! 
mıntıkasında kabuk böceklerinin 
te’siratı muzınesı neticesinde fevkal
ade. miktarda bal maman “Agarius 
mel.leus,, vardır. Keza Maçka dağındada 
böcekler arız .olmadan evei ormanda 
negibi haşaratın ceryan ettiği tespit 
olunanı amışttri Santa mmtakasında 
orman bir mütâhide . verilmiştir. 
Orman mmtakasınm işlemekte olan 
her kısmında kesilen kûmların tepe-. 
Teri yerde yatmaktadır. Gövdenin 
20-25 santimetre kalmağındaki kıs
mından alınan bu tepelerin dalları 
kesilmemiş,ve kabukları sûyotraanpşur,' 
Böcek, bunlar üzerinde tesavuru. kabil 
en mükemmel tekessür.. mahalli 
bulmaktadır.

Kalopotamuş mıntakasmdaki haşa
rat Santa ve Maçka dağ manatıkına 
nazaran azdır. Burada orman henüz 
%bir. zaman evet işlenmeğe başlamış 
olup, diğer iki" mıntıkadan çok 
uzaktadır.

. Santa mıntakasmdaki haşaratın 
târihçe^ hakkında berveçhi âti mâlu- 
mat alınmıştın

Yambolu vâdîsinin bütün haşarat 
mmtakasmda. Santa köyleri bulunma
ktaydılar; bu köyler rumlar tarafından 
iskân edilmekteyken istiklâl mücadelesi

esnasında 1921-1922 senelerinde 
tiirkler tarafından tahrip ccdmişiordır. 
Bu civar efyevm iernamiie gayrıojes* 
kiindur. Santa köyleri civarındaki 
ladinüklerde kabuk böceklerinin her 
zaman ikayı haşarat eviçmiş ve 
köylerin meskûn ve henüz bir enkaz 
yığını ohnadıkian müddetçe hasta 
ladinlerin îtraa ile ormandan ihraç 
edilmiş bulunmaları icap etmektedir. 
Oııılandan vaki otan bu ihracatın 
böceklerin pek ziyade lekessürlcrinı 
menetmiş bulunması lâzımdır, köylerin 
tahribinden beri ormanda her türlü 
itinâ roe&uhur. İklimin m ü sâdesi ve 
ormana iıinanın yokluğu hali nazfrdaki 
pek ziyade böcek çoğalmasının ve 
yüksek zararların sebebini teşkil 
etmiş olsa gerektir.

Aglebi ihtimal nenede üç nesi» 
böcek yetiştirmekledir. Sonbaharda 
üçüncü nesim hücumuna, ilkbaharda 
henüz temamüe sağlam olan ladinler 
dahi mukavemet edemiyorlar gibi 
görünüyor. Böcekler görünüşe nazaran 
ilkbaharda daha te,-namen sağlam 
olan ladinleri sonbaharda öldürmeye 
muvaffak oluyorlar. fSayia 263 Wald- 
bexhÖdigungen durch Flera AJkuro] 
Senede hakikatan iiç nesil , yetişip 
yetişmediği tetkika muhtaçtır, Hakikat 
şudurki santa mıntıkasında böcekler 
sağlam ladinleri öldürmeye muvaffak 
olmaktadırlar. Vak’a Santa mmtika- 
sma tabi ormanda ceryan etmektedir. 
Orman tabiat tarafından tesis edil-



$3$âö uaferibati vuktur. - 
Mmudâ İspat cdiyoîki .î̂ alılıU-- 

b*tS»teKTktfri ladinler dahi böcek 
Esassa*?©* kar?1! mahfuz değildirler.

OresKun mah! uttuğu muhteliftir. 
b*şhea akaçlar ladin, kökehar ve 
kaynrchr fakat mütecanis, yapraklarım 
dRkc» ağaç omıanlanndada münferit 
kKİfe^er, tadın kümeleri, j tadın gurup
san. ladin korucuktan, (Horst) vardır. 
Santa muntakası-nda otsun,- maçka 
dağmda otsucu yapraklarım döken 
ağaçlardan müteşekkil ormanların 
içindeki jad inlerde böcekler tarafından 
istilâ ve tahrip edilmişlerdir,

ittihazı hmmgelen tetbirler için 
muhtelif maksat takip etmektedirler 
Birincisi; ölmüş olan ağaçtan çürü- 
mekten vikaye ederek satmağa, 
İkincisi; faaşeratia mücadele etmeğe 
ve ormanda müteakip haşaratın 
öcünü almağa dair olan tetbırterdir.

lîk zikr ettiğimiz tedabirîn ittiha
zına haşarat mıntıkasının ortasından 
başlanmalı ve bu iş ağaçları satm 
zian îücara havale edilmelidir.

Hasamun genişlemesinin meni 
hususundaki tetbirler hükümet taraf- 
ıdaas ittihaz olunmak lazımdır. Bu 
WÎ)Kîer haşarat mıntıkasının kenar- 
i«fan hala böcek ihtiva eden agaç- 
tnelaesgaıesge başlamalıdır. Bu suretle 
ıd n ab  kabuk arasındaki böceklerin

IBM ; î -------  -------- |

İriH şi; ' imkânı ..^ÖBfy.joluflrur.' İcrası 
ormancının vâzifesi olan bu işle bir 
arada Türkiye ikliminin ahvali gözet
ilerek böceğin hususatı hayatiyesi 
hakkında taharriyat yapılmalıdır. Bu 
vazifenin ifası bir haşepciye havale 

• edilecektir. Onun • vazifesi mevcut ve 
hakikatan zararlı olan kabuk böcek
leri' envaımn tespiti, bir senede bu 
böceğin kaç nesil verdiğtvenezaman 
uçtukları, mücadele vasıtalarını tec
rübesi ve haşarat mıntıkasına başka 
haşarat amillerinin ğirup girmediğim 
tetkik etmek olacaktır.

Mücadele vastalarimn tetkik ve 
tecrübesi, hengaımmda evvelemirde 
böceğin eski kurt ve krizalitlerini1 
ihtiva eden kabukların türkiyedeki. 
yüksek hararet ve şiddetli Şuaatı şems 
iyeye arzi neticesinde mezkur eski 
kurt ve krizalitlerin ölüp ölmedikleri 
tayin edilmelidir. Kabukların doğrudan 
doğruya giineşe arzı neticesinde 
eski kurt ve krizalitlerde Ölüyorlarsa 
bunların böcek haline girmesinden 
endişe etmeksizin kabukların yakılma
sından vaz geçilebilir, bu taktirde 
yakma masrafı iktisat ve kabukların 
ihraki esnasında yangın zuhuru 
imkânı ref edilmiş olur.

■ m .v-r.-,.,--''-r ı ... Sayı-.: tâ
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Ladin ağaçlarına arız olan böcekler.

., İktisat vekâleti orman müiahassısı 
Proîessör Bernhard Bey Almanyada 
neşr ettiği bir makalede esnayı seya 
batinde Tırapzon ve Gümüşhane 
vilâyetleri ladim ormanlarında tahri
bat yapan bir takım böcekler bulun
duğunu ve bunların İps-.Typoğraphus 
ve ~yâ .i. amitinüs ve yahutta. Avru- 
pada yâşamiyâtı diğer bir nev e men*-- 
şıip :; ’ olabileceklerini iddia etmek |  
tedı'r.

Bu: münasebetle ladine arız olan 
bü ve bu kabil, böcekler . hakkında 
sırasiyle tafsilat yereceğim.
/Sekiz dişli ladin yazıcı böceği [ 1 ]

İps Typographus
Tavsif ve teşhisi:

.. Evvelce bu böceğe Tümicus Ty- 
rpöğibphus ve Bostyıhus Typogra- 
phus . namları verilmekte' idi .

42-5,5m,m. cesametinde üstüvane 
vücutlu, uzun esmerımtırak tüylü 
kahîii koyu: esmer ve ya siyah renk
te bulunan bu küçük bot^in alnı
nın ön kenarının ortasında bir tomur 
cuk vardır. Gerisi şivine kesilmiş 
dairevî, dunuk ve ya (sabun parlaklı
ğında bir satıh irae eder.

1 lj Türkçede  ̂ ot ve böceklerden en 
ziyâde göze çarpanların adı vardır.

Diğerlerine alalitiak ot ve ya böcek 
deyip geçilir. Almanyada kitap başatı de* 
nüerı bu böcek sekiz dişli ladin yazıcı 
böceği isminin turkçede Orman cılanmız 
arasında, taammumu temenni olunur.

Dairevi sırtının yan taraflarının be 
herinde dörder. Tane ve ceman se 
kiz diş vardır.
; Böceğin sırtından karnına doğru 

olmak üzre bu dişlerden üçüncüsü 
en büyüğüdür ve: ucu kalınlaşmıştır.

geç- uçuşanlar smıîma mensup 
hır; Bu kabü böcekler, geç ve erken 
uçuşanlar olmak üzre iki -kusma ay 
İıhriar.

Erken uçuşanlar havayı . öesimT 
nin harareti |  yi bulunca meydana çı 
karlar.

Ada çamlarına anz olan Myelo- 
phlus piniperde nam böcek gibi.

geç uçuşanların meydana 
çıkması asgarî ı*, hararete muta- 
vakkıftrr-

Bü sebepten birinciler mart ayın 
da ve ya Nisanın ilk haftasında, ikin 
çilerde nisan ortasından evvel zuhur 
etmezlar.

Tarzıhayatı (Bioiogisi)
Bu böcek polvgam yani kesiniz-- 

zevcedir.
Erkekler atelumum İki ve ya- üç 

dişiyi telkih edeler. Evvela erkek 
böcek ladin ağaçlarının kalın ka
buklu akşamında ve- hararete olan 
ihtiyacı hasabile bahusus cenuba 
müteveccih kısımlarında kabuğun ince- 
mahalterim kemali zekâvetle bulmak 
açtığı delikten içeri girer, orada ge
nişçe bir zifaf odası vapup hazırlar.



S ta i ekseriyetle kabuktadır. 
Bu gerdek odasında telkih olunan 

dkşrte? şekilde gösterildiği tarzlarda 
gaknk 'r aymağa başlarlar. Bunlar 

ubakai küabiycye gömülürler. - Kaim 
adaylarda aşağı müteveccih kollar 
yukardakilerden dökülen talaşlar ile 

kapanmamak için inhina etmeğe baş
larlar. Dişi böcekler, bu galeriler 
d orununda sağlı sollu yumurta ilkasma 
mahsus hafreler yaparlar; bunlardan

halde senede iki jenerasyon ( 1 ) 

olduğuna nazaran bir böcekten bir 
sene zarfında 50 X 50 =  2500; bin 
böcekten 2 5 milyon; yüz binlerce 

böcekten ise ormanların başına 
ne müthiş bir beliye çıkacağı 
anlaşılır.

Bittabi böceğin 50 yumurta yıı- 
murtlayıncaya kadar bir kaç defa 
çiftleşmeğe ihtiyacı vardır. Bu gün 
Lâdin yazıcı böceğinin senede bir

her birine bir yumurta koyduktan 
soora talaşla setr ederler.

Bir dişi Böcek takriben 50 yu- 
msrta yumurtlar. Fakat yarım ve ya 
bir düzüne yumurta yumurtladıktan 
aoota tekrar teikiha muhtaçiır. Şu

( 1 ) Jenerasyon tabiri haşarat ilminde 
umumidir. Bu sebepden aynen kullanıyo
rum. Jenerasyon: Erkek ve dişi çiftleşdikten 
sonra dişisi yumurtlamak suretile tekessiir 
eden haşeratian yumurtadan yumurtaya 

keçen zemanıdır. Bu bazen mayis böceğinde 
olduğu gibi senelerce devam eder. Bazen de 
ancak bir kaç ay sürer. Lophyrus pini gibi

9

veya iki jenerasyonu olduğunu bili
yoruz. Her şeyden evvel bunda amil 
iklim ve hav?Urdır.

Ahvali muntazamada ve lâdinin 
mevkii tabiisi itlbarile mutavassıt 
mevkilerde senede iki jenerasyon 
kaidet umumiyedir.
Bu hale göre ilk jenerasyon ( nesil) 
nisan ortasından mayıs nihayetine 
kadar kemale gelip dışarı uçar, ve 
umumiyetle ağaçların ortaiarina 
konarak yukarıda zikr edildiği vecihle 
çiftleşir ve yumurtlar. Yumurtadan

çıkan kurt 5j- — 6 haftada böcek
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birinci nesil 2 -2—ay sonra meydana

gelir. Şuna nazaran ikinci neslin 
başlangıcı haziran veya temmuz 
nihayetine, zuhur etmesi de ağustos 
nihayeti ve teşrini evvel bidayetlerine 
müsadif olur. Şüphesizdir ki ikinci 
neslin inkişafı hararetin azlığı hasehile 
biraz fazla sürer.

JVüisait şerait vücudunda bu ikinci 
neslin böcekleri de kemale erib dişarı 
uçarlar.

Fakat artık tenasül edemeyüp 
Lâdin ağacının köklerine uçarlar, ve 
orada açdiklârı kısa ve iııhinaiı gale
rilerde kışı geçirirler, gayri müsait 
şeraitte ise nadiren böcek kemale 
gelir. Neslin kısmı azami siirfe veya 
kırızalit halinde kışı geçirir.

(bitmedi)
Ormancılık hayvanat ve 

haşarat mütehassısı
Mustafa Renizi

ProfessÖr Bernhard beyin 
bir konfıransı

Memleketimizde orman mütehassıs» 
olarak bulanan Professor Bernhard b:y 
tarafından şubatın 9 uncu cuma günü bey 
oğlunda Tolonva salonunda bir konferans 
verilmiştir. Müieaaddit günler aimanca 
‘‘Türkische Post, gazetesiyle yapılan dave
tiye mahiyetindeki ilanlarla haberdar edilmiş 
olan oldukça kalabalık bir samiin konfe
ransta hrzır bulunmuştur. Almanca verilen 
bu konferansta Ttirkiyadaki ormanlar, 

mahalli tenepbutleri ve Anadolu dahilindeki 
isteplerde ancak sulamakla orman yelişe- 

bununda iktisadi ofmadıgi 
hakkıuda izaJıat verilmiştir. Ormanların 
vüs'al, hudut ve tesarruf hususlarının 
henüz muayyen ve musarrah olmadığı da 
zikredildikten ve projeksionia bazı manazır 
irae olunduktan sonra konferansa hitan: 
verilmiştir.

Yeniden A vrııpaya izam ı 
takarrür eden nıeslekdaşlar

Mektebimiz mezunlarından Ahmet 
Münif B. Acrofetomeiri tahsili için bu gün
lerde Almanyaya müteveccihen hareket 
edecektir. Arkadaşımıza muvaffakiyet teme
nni ederiz.

♦ ' 'X'"' Sİ

Eekişchir orman başmüdürü Emin B. 

Istanbul orman baş müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Kendilerine muvaffakiyetler tem
enni ederiz.

haline gelir. Bunlar soluk renklidir.
Rengi tabiî 1erinİ2-3hafta sonra alırlar,yani bileceği ve



«af®** Orman ağaçları
trir çoğu ormanların yal»mzr 

■vV' Kökrar, çarken, kestane ağaçlarından 
rGvÇğp c-tiçini zannederler. Bu baş 
cvfkria yasanda anlar kadar asıl raaftza-T 
& diker ağaçların varlığından şüphs 
fiss#“îîerv. Bir insan Om anr çLemgK olan 
sriŞşfc, ilk bakışta yalınız 'kahraman ve; 
'kked çeken simalar göründüğü, iakat 

derinlere gitmek yorgunluğuna kalta- 
. kıyıda bırakılmış, sönük cleye geç- 

tessij Şahsiyetler gözden geçirilince meraka 
i eğer seciyeler ve mühim çehreler keşf- 
’îımdugu gibi; iknci derecedeki envaı- 
eşeann tavsifini yazacak bir kimse de. 
vynah ve yen> bir takım mevzular bulabilir.

Mesela kayın; gürgenin bu amcazadesi 
Bir kaym korusunu görmiyenler düzgün 
gövdeli, kabili inhiöa dallı, köîgeti ve hafit 
yibrakİ! otan bu ağacm zarifliği hakkında 
b-r Ukir has l edemezler. Hele huş ! Beyaz 
sbten-;kabuklu, eu ufak Çır rüzgarda yaprak
lan ihtizaz eden yumuşak ve sarkık dallı, 
kumlu orman seyrekliklerinin bu müsafir- 
inîn letafeti hakkında ne söylense azdır. 
Nisanda huşun bütün y talan harareti gide
ren bir nüsg ile dolar, köylüler ağacın 
kaidesine bir lüle sokarak berçak ve kokulu 
bir içki toplariar. Bundan bir defa ben de 
tatnm. ve bu sen. sekir verici mavi ile ' 
mest olarak ağacın dibine vattım. Hoş bir 
hayalin şikarı olmuştum. Damarlarımda 
orman nebatatının usaresinin colaşup 
tabam mü r ettiğini ve kendimin nerede ise 
yesülenüp tomurcuk vereceğimi zannediyor
dum. Ben bir huş olmuştum. Mü/.ehher 
scmböllerle örtülü .dallarımda bava teren- 
-ümsaz oluyor, yapraklarımda ötleğen kuşlan 
%rgş|nı ediyor, al! yanında ada çavları 
açütyordu. Bu bir sihir dün vasi idi.

Strf bir hatıra olmak üzere çizgili 
İaşeit ve £c hışla mü sen nen akça ağacı 

Jttc tiaz  böceklerinin pek sen diği dişbudağı. 
r<ihîc sn kaynaklarının kenarını süsleyen 
safögeşz akça ağacın, gümüş yapraklı 
tnretc kavağı zikredeceğim. Fakat ıhlamur 

. fi‘<tfrr*** dSşündögüm bütün güzelliği 
föy'-em den mevzuu tefketrr.ek istemem. 
& aam r «k  iepesnrfe mürekkep baltalık-
sg, _ ırf., v /*- c u S r e,r- r  s t

'ırrrzr.ır, ruhu, huş tatsdeü. kök- 
sbst inidir, inîamur da onan samimî
3 jÇ<ferfdır/Jİ^2£usr sğacmm heveC^itmamiyesi 

geç bir i r i l ik ,  r  i cazibe 
r r ' î f .  JHBfiHK küf renk fi ve kokülu

j g U f s ş p m m s m
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. Praıîsizcadân çeviren: 
OrmtJn ve su mühendisi 

M Fahrettin

kabuğu en küçük bir ceriha neticesi kanar. 
Kışın .taze sürgünleri, soğuk tesiriyle kanı 
vanakianna fırlamış bir genç kız yüzü 
gibi gütgunî bir renkle renklenir.

Yazın, kalp şeklindeki yapraklarının 
bir okşama, kadar tatlı •îışj.Itjsi vardır.

Güzel ipij- hazirail günü, öyleden sonra 
gölgesi altına istirahat etmeğe gidiniz,. 
kendinizi sihirli bir kuvvetin tesiri altında, 
zannedersiniz. Ormanın bütün, diğer yerleri 
hareketsiz ve sakindir; uzakta yaban gü
vercinlerinin ölüşü güçlükle eşidiîir. Yalınız 
ıhlamurun yuvarlak tepesi ziyaya karşı 
vızıldar, dalların boyunca, sarı renkte 
binlerce çiçekler açılır ve her çiçekte bir 
arı teganni eder.

Bu güneşte doğan, mutlak bir sühunet 
ve serinlikten başka bir şey .' olrnıyan,. 
karanlık alt tabakalara yavaş yavaş süzülen 
sevimli bir musikidir. Aynı zamanda her 
yaprak, yakalanması güç bir yağmur ha
linde yere düşen dallı bir şebnem taktır 
eder. Bu kudret helvasının şekerli lezzetinin 
cazibesiyle bütün büyük orman kelebekle
rimiz, sarı çizgili esmer maryuslar', ateş 
kırmızısı hm ut ile müzeyen vulkenler, alim 
sema renklerde mülevven marslar, kanat
lanmış birer çiçek gibi bu nim -zulmet 
içerisinde ağır ağır uçuşurlar! Ihlamurun 
sihri bilhassa yaz gecelerinde bütün kudret 
ve kuvvetiyle tezahür eyler, kemale ermiş 
çayırların kokusuna, orman, ıhlamurlarının 
balsam’ rayihasını karıştırır. Bu, biçilmiş 
ot’ünnkinden daha nafiz fakat daha muattar 
ve. uzak peri diyarlarını tahayyüle sevkeden 
bir kokudur.

Uzun yollar geçen, geceye kalmış ve 
kendisine rüzgar vasıtasivie ıhlamurların 
kokusu gelen bir yolcu, genç ise mevhum 
bir takım hayalât kurar, ihtiyar ise dikkatla 
gençliğinin altın saatlarıni tahattur eder. 
Çiftlik pencerelerine dayanmış genç kızlar, 
gözlerinde - düşmeğe hazır yaşlar olduğa 
halde kalplerinde izahı güç bir mesti 
hissederler, ve mektepliler şairlik sevdasına 
düşerek derlisi manzumeler sıralamağa 
koyunırlar. Buda unların aileleri arasında 
bir ümitsizlik yaratır., İşte benim de kafiyeci 
oluşum bu suretledir.

Sayı |  12

Amenajman muhtırası: 4

ormanın imarı
-itil

ormancı amenajesirti icra ettiği or
manın toprağının kuvvei inbatiyyesinî 
idame, ettirmek, ahvali hazıı asîyle mü
tenasip hâsılat almak, asgari bir müd
det zarfında katiyatı unıumyesini ikmal 
ve tabiî vaziyetini temin etmekle 
mükelleftir, binaenaleyh yalınız hasılatı 
esasiyeyi istihsal edecek katiyatı tan
zim ve tespit etmek kifayet etmez . 
ormanın imar ve terbiyesi için lazım 
gelen tedabiri ittihaz ve katiyat ve 
ameliyatı tespit ve icra ettirmek /azim
dir. Eğer bu hususta gayet dikkatli 
ve istekli bir gözle ormana bakılacak 
olursa aşağıdaki ameliyat ile karşılaş
mamak ender halattandır, genç meş- 
çerede eşçarı esasiyeden mada bir 
çok diğer ecnas: bulunur., bunlar 
meşcereyi istilaya; gayret ve esas; 
eşeann tecessümüne. mani olurlar, 
mesela: kavak, soğiit, kızıl ağaç gibi, 
bunların ormandan derhal ihracı icap 
eder. Bu ameliyata (ayıklama) ismini 
verebiliriz.

Memleketimiz ormanlarında gerek 
mukavelename ve gerek ruhsatname 
eshabı alelekser ormanda katiya!m 
icrasını müteakip işlerine elvermiyen 
uç, yonga dal ve dip kısımlarım 
terk ederler, bunlar teecssümaîa man: 
olmakla beraber haşarat ve yangın 
istilasını teshil ederler, mağlup veya

çürümüş veya herhangi bir suretle 
yaralanmış ve işe yaramayan eşcar 
vardır, bilhassa bizim o ananlarımızda 
pedavra aramak, soymuk çıkarmak 
vesiiesüe .iıu .gibi yaralı ağaçlara çok 
tesadüf edilir, bunların kat ve ihracı 
lazımdır, bu ameiiyeyede (katiyat ve 
ameliyatı, tathiriye) tesmiye olunur.

Genç ve kesif meşacirde mevcut 
Puanların birbirlerinin tenebbiitüne 
mani oldukları görülür, bunlar birbir 
! erile mücadele ederler, eğer bu 
mücadeleyi tabiata terk edecek olursak 
netice uzar, binaenaleyh bngibi yer
lerle mutiaka insanın müdahalesi 
lazımdır, şuhaide istenilen fidanların 
fayikiie neşvü nüma ve teceasümü 
için meşceredeki fidanlar arasında 
katiyat yapılmalıdır, bu ameliyeye 
(katı ihzari) tesrniyc- olunur.

Bir meşcerede eşçarı galibe altında 
kalmış tecessümatı az. ipkası ne 
toprağın muhafazasına ve nede tabii 
budanmaya hizmet eden bir takım 
mağlup eşcar vardırkt bunların çıkarıl
ması îaznndm. bu ameliyeye (katı 
tefrih) namı verilir, meşcerei asliye 
teccssürnaunm tesrii için bu teklifatın 
icrası mutlaka lazımdır.

Beşinci bir ameliye daha vardırki 
oda genç meşacirde yaşlı eşeann 
kat ve ihracıdır.



H | raıeşccvedo bir taidcsi :
tacşrutîır.

t»eş ; hevî amclîyedea tahassul 
C£ğoC£ hu^kıua rakamla iraesi icap 
eîSfcü. ancak devre ruzuıan vc-mue- 
m â & c s  vo mümkün ,-öidüğukadar 
kadyai vakit ve istikametleri takip 
eaiknek şaniie işbu ameliyat sahalar- 
tsm  vasat mevki, cins., .ve tarihieâni 
gösteren bir pilan tanzim edilmelidir, 
as&eüyann her bir maktada tür defada 
oıtinunesine itina etmelidir, bu ameii- 
yaıdan bir istüado bektememelidir. 
bunu elde edilecek bastiatı esasiyenm; 
canzim ve tezyidine matuf bir ameliye 
olarak kabul etmelidir.

Mamaîi bunlann bir kısmından 
bilhassa. kan tefrihlerden işe yarar 
hasılat abradığı kesretle vakidir, bu 
halâtda piyasayi kollamah ve | fazla 
talep vukuunda bü hasılan kat ve 
ihraç ile azami hasılatı nakdiye elde 
«saseğegay ret edilmelidir, merakizi rac- 
ûeaiyeden uzak voş^t ve tutku 
aakiiyesi nakıs ormanlarda bilhassa 
yüksek dağ ormanlarında - hasılatın 
teksifi ve azami istifade temini için 
işbu araeiiyatdan miinasebetdar olan- 
ianam tevhîden icrası caizdir.

Katiyan tathiriye en ziyade siniri 
kafe gelmiş meşacirde icra edilmeli 
ve eşcan aslıyeye dokunmamalıdır. 
onaaaiartroız rmseahhiricre ihale su 
r«ak iştesknektc olduğundan bu om 
*5üii2İcrin azami hüsnü niyet sahi 
oi okkadan kabul edilmekle beraber 
bor Sair aneâyed^t bir menfaati mad
diye £*adeyeçekieri nazarı dikkate 
iâKMtâ£ işbtt amefcyatî terbiyevîye ve 
îsmrfjyessst sespu ve tanziminde gayet 

ve temama tatbikîne

. - Aksi takîirde raide: : yerine' ma- : 
zarrar 0TfüMüş ~qlur, katı ihzarı ve1 
tcfrihlerde' vuku bulacak’ Igıçuk bir 
dikkatsizlik^ ve/ihmalin netayiçi moş 
çerenifi üzeri 1de . pek, büyük tesir
ler ika edeceği gayrî kabili cerh bir 
kaziyedir; şimdiye kadar bahs etti
ğimiz ameliyattan . istihsal edilecek 
hasılata (Hasılatı taliye) ismini vere 
büîriz.

Bu hasılat Pilanmin ne surede 
tanzim edileceğim ye : halatta
tetbik edîlecekini izah ettik.yBu tat 
bik edilecek ameliyatı ıcspit ede^ 
tatbiki müteakip netayiçi dahü-tespit' 
etmek lazımdır. Hasılatı taliye bida 
yeti emirde . katiyetle.' /iespit cdilmî- 
yeceği gibi bazı ormancılar tarafından: 
yapıldığı gibi hasılat asliyeye jnîsbe; 
le sahih olarak bulunamaz.

Filanı tatbik' edecek fen memurü 
bir defter lenzim etmeli ve budefrere 
hasılatı taliye katiyaı ve ihracat püa 
m mucibince bilöil icra ettiği; ame; 

' liyat katiya t ve netaicini tespit etme 
lidir/ şene nihayetinde neticeler/ cÇm 
olunmalı, ameliyatı imariye tatbiki 
teklif edilen sahalar âe mukayese 
edilmelidir.

Pîlanda gösterilen sahadan fazla 
ameliyat İcra edlîdi rise senet atiye 
ameliyatından tenzil ve eksik yapıldı 
ise ilave olunmalıdır. Bu muamele in 
tizamı temin etmekle beraber hasılatı 
taliyenin tahmin ve tespitinede hiz 
met eder.

M.HJZ,

Köpeklerin terbiyesi
: .ifliabat ■

.Şu halde îaideli8 | kabili
yetli köpekler elde etmek 
şimdiye kadar bakim kalmış 
olan telekkiye tebean ayni 
şekli terbiyeyi siyan en tatbik 
ile değil, bunu köpeğin şah
sına göre tadı l etm ekle 
mümkündür.

Terbiyeyi şahsi istimal- et
mekle ancak vazifemizi ita 
etmiş ve köpeği en kısa bir 
.zamanda en mükemmel bir 
surette büyütmüş oluruz. Bu 
fikri kanaata iştirak etmek 
jstemiyen bazı köpekçilik 
/mütehassislan ; köpeklerin 
münhasıran kendilerince tes
pit/ve- kabul olunan muay
yen/şekli kaidelere tevfikan 
. terbiyeedi!melerini ye ancak 
işbu muayyen kaidelerle ter
biye edilenlerin evsafı mat- 
lubeyi haiz müfit ve kabili 
istimal köpekler olabilece
ğini zanediyorlar. Halbuki 
bunlann bize zorla kabul et
tirmek istedikleri şu muay
yen terbiye şablonu üzerin
den büyütülen köpeklerin 
kısmı azami adi evsafında 
yetişir. Onun için köpek ye

tiştirenler bu / şablondan 
mümkün mertebe tebaut et
meli ve terbiyenin şeklini kö
peğin îsüdadj şahsisine tev- 
îik etmelidir.

Yavru köpekleri büyütür
ken en müsait istidat göste
renlerde de arzu edîhniyen 
bir çok hata ve noksanlara 
tesadüf edileceği tabiîdir. 
Çünki gençli kte/fazilet aran
maz, yalınız görülen hata ve 
noksanlan tashih ederken 
köpeğe yapılacak muame
lenin sertliği, verilecek ceza
nın şekil ve şiddeti, mevcut 
evsaf ve istidatlann aleyhine 
olmamalıdır.

Köpeklere, layık oîdukia- 
n cezamn derhal tertibine 
herkes gibi bende tarafdarım. 
Hatası görülen yavrulara ha
tayı vakii tashih zımnında 
behemehal ceza verilmeli 
ancak tertip edilen ceza, ha
tasının mukabili olmalı, ne 
çok yumuşak ve ne de gad- 
darane olmalı ve herhal tat
bik edilmelidir.

Adi bir hata yüzünden 
köpeklerini cezalandırırken
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Noaoa^nra dtMcrîcfCcclv kâ* 
dar köpeklerini dövenler, 
Cefanın rathikmdan bekle- 
dikleri îaide yerine bir çok 
mahzurlara yol açmış olur
lar. Binaenaleyh yavruların 
terbiyesinde verilecek ceza
nın nevî uzun uzadıya teem
mül edilmelidir. Çünki yavru 
köpekleri dayak kadar söz
den de müteessir etmek 
mümkündür, zira mururu za
manla dayak tesirini kayp 
eder. Ve artık faide verme
meğe başlar, köpeği efendi
sinden uzaklaştırır ve itaat- 
sızlığa sevk derek efendisi
ni dinlemez olur, bu ise, eîe- 
dîsini iğzap ve cezanın fai- 
desiz tekerrürünü mucip ol
maktan başka bir şeye yara
maz. Söylediklerimizin haki* 
kata mukarın olduğuna bin
lerce misal getirebiliriz.

Dayak yiyen zeki bir kö
pek efendisini dinlediği na- 
diranandır. Dayak yemesine 
eğm en  efendilerine itaata 
devam eden köpekler, ancak 
zeki ve musteit olmiyan kö
pekler olabilir. Bunun aksini 
yapanlar ise aleiumum zekâ 
ve istidatlar ile melut olan-

....._____ ___ —---- S»yt;ı/i-Ş.|

İardır, hklbuki her adi bir iş 
için köpeklerini döğmiyen
ler köpeklerini o nispette 
terbiye etmiye muvaffak.o- 
luriar. Binaenaleyh arzuları
mızın tahakkukunu istersek 
sui muameleden ziyade kö
peğin itimadını küçüklükten 
itibaren takviye edecek ve 
efendisine ısındıracak tedbir
ler ittihaz etmelidir.

Yavru köpeklerin ev da
hilinde pislememelerini te
min zımmında tatbik edilme
si lâzımgelen tedabire ge
lince:

Köpeği daima göz önün
de tutmak birinci safta yapı
lacak bir tedbirdir. Köpeğin 
temiz olmaması yani evin 
içinde Fast geldiği yerde pis
lememesi, hem kendisi ve 
hem de muhiti için şayanı 
arzudur. Temizlik köpeğin 
en mübrem bir vasfıdır, Bö
yle bir cürmü işliyen yavru 
köpekleri boynundan tutma
lı ve döğmeden pisleneceği 
yeri göstermelidir. Bu husus
ta en ameli bulduğum şekil 
köpeğin odada görülen pis
liğini avlunun bir köşesine 
getirmek ve köpek dışanya
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çıkarıldıkça pisliğinin yanma 
getirmektir.

Büyük bîr muvaffakiyetle 
bizzat tatbik ettiğim bu mu* 
hassanatlı usulü bila tereddüt 
herkese tavsiye edebilirim. 
Bu usul bila istisna her 
göpege kabli tatbik de - 
gildir, bazı köpekler odada 
ilk pisledikleri yere o kadar 
alışırlar ki bunları bu itiyat
larından vaz geçirmek bazan 
pek güç olur. Yavru köpek
leri daima göz altında bu
lundurmak hususunda ki sö
zlerimiz mevzuu bahş şu 
hakikata istinat etmektedir, 
pislemeye hazırlandığı görü
len yavru köpekleri yukarıda 
tarif edilen şekilde derhal 
boynundan yakalamlı ve bu 
nedir diye bağırarak avlu 
nun muayyen köşesine sevk 
etmelidir.

Avluda pisîedikd^n sonra 
köpeği okşamalı ve yaptırı
lan işin doğru olduğunu 
ima etmek sureti!e evvelki 
azarı unutturrnahüır.

Köpeği öyle aiıştırmalıki 
yüksek sesli hitaplar * dahi 
azar mahiyetinde geçsin ve 
bu hitaplarla ona efendisi
nin memnun olmadığını 
ima etsin.

A T. Ati
Ali orman mektebi müderrislerinden

Çâth ı

Avrupa kereste piyasası

İngilizce Timber Taads journal Mecmu
asınla İd  Şubat ld2d tarihlî nüshasından

(P iyasa d aha  sağlam laşıyor.) 
-------+• ------

Kus madaraun muvaffakiyetle satılması 
ve İsveç ye Fenlandiya fiyatlarında vukua 
gelen hafi i tadilat piyasanın sağlamlaşmasına 
yardım etmiştir. Vaka Rus istoklannın pek 
mutedil fiyatlarla kolayca satılabileceği 
iptidadanda kuvvede tahmin edilmiş isede 
satış muamelatmın gayti tabii olan şarah 
hazırası ithalat ile alakadar tüccarın her 
zemanki rmkdarda mal sabo aiap alnuya- 
caklan keyfiyetini bir müddet şii'bhe ve 
tereddüt içinde baraknuştı. Şyevm bu 
şiibhe ve tereddütlere nihayet verilmiştir. 
Bilhassa Vilayetlerde * vaki olan talepler 
şayanı mernmunyet görülmektedir.

Bahri ebyaz ve Petrogırat istoklarının 
derhal talip bulması, yaz mevsiminde 
yapılan katlanan Cide edilen istokların 
akıbeti hakkında dermiyan edilen endişe- 
leride 'bir dereceye kadar bertaraf etmiştir.

İthalat ticarethaneleri Rus mallan işini 
bitirdikten sonra şimdi İskandinavya ve 
Fenlandiya İslaklarına daha ziyade alaka 
göstermeğe, başlamışlardır. Ve bu cihetle 
de işlerin iakişafi memuldur. Rus mallarına 
doğrudan -doğruya birinci elde talip ola
mayan küçük trcarelhazeler bu malları 

• ikinci elden almak için pek fahiş olmakla 
beraber, yine bir fark fiyat vermek mecbu
riyetinde kalacaklarından bu fiyatla İsveç 
ve Fenlandiya İslaktan sann alabileceklerdir. 
Zikr ettiğimi/ smıfdan olan ticarethaneler 
ekseriya İskandinavya kerestelerine birinci 
elde ve Rusya kerestelerine ikinci elde 
talip olmak ihtiyacmdadırlar. Binaenaleyh 
clyevm hu ticarethanelerin İsveç ve Fen
landiya mallarına alakalan tabii görülmek 
lAzmı getir.'
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JftttMÜ kuturlara nazaran sınıflara 
aksmun irae ettiğimiz şekilde icra
mla titç .bir mecburiyet yoktur.ve 
teshebcap taksimatın tebeddülü mu- 
rökttr. Lâkin bir defa kabul edilen 
akstmann müteakip mesahalardada 
ovhataza edilmesi zaruridir» aksi- 
akdirJv mevcut hacmin miktarı hak
andaki malurr.aıimız vc bu hususta 
cra aımekie olduğumuz tetkik ut te
şevvüşe votezep/ t i be uğrar, cins ve ku- 
ar sunufuna taksim edilmesine raf 

adedi eşçar bagzan . meşçere 
ak kında bir fikir verrniyebilir. 8 a- 
en adedi eşçar ve hacım itibarile 
i  makta yekdiğerine müsavi olduğu 
aide gövdenin şekli, ve keyfiyeti 
taluliyet ve saire) derecei ilırtat ve 
t tabakanın hali, evsafı türabiye 
a mahfuzıryeh itibarile birbirine 
nzemiyebilir. Adedi eşçar vc ha 
n e meşçerenin irae olunamıyan 
susiyetlerini göz önüne getirebil
ir İçin hacım cedveli yanına av- 
a hususi bir cedvelf ilâve olunur. 
Al&aej mephas hususi tavsif ced 

İM  ne suretle temin olunaca-

Tavsif! hususi p rogram ı 

I  O m m i  hey-eti umum ivesi için

f t l l b  M fe v  nazaran irtifa meyil

•Jeoloji* noktaı nazarından vasfi mü- 
miyyiz, türabın negibi suhurdan 
müteşekkil olduğu derinliği, rtitubet 
ve yübuset derecesi ilah.__

İL Değişebilen şeraitin tavsifi:
a) Türabın evsafı (toprak örtüsü 

ve bunun, maktanı hey’eti yeknasak 
ve ya müttehavvi! olup olmadığının 
tasrihi icapeder, ölü örtü kesif bir 
tabakalımı teşkil ediyor ve gayrı mü 
teharriknıidir, yoksa rüzgâr, su ilah, gibi 
avamilin tesirile nıüteharikmidlr, evsa
fı türabiyeyi temyiz eden nebatat, 
icra edilmiş kat’iyatın tesiri, hayvan 
rayının tesiri iih. )

b) Ormanda hali hazıra kadar 
yapılan kat’iyat ve diğer işlerin 
meşçerei galibe, mhşçerei mağlube 
ve yeni neslin teneb„bütl erine olan 
tesiraiı,

c) Meşçerenin tenebpütüne di-, 
ğer avamilin tesirleri,

d) Hacım cedveline kaydedilmiş 
ofan esçar geçen teftiş devri zar
fında, mevcut tenebbüt şeraitile iyi 
cihete doğru bir tahavvül göster- 
mişmidir, istikbal için neler ümit ve 
tahmin oluna bilir.

e) Meşçerenin umumi vcziyetL
1 Galip meşçerenin vaziyeti umu 

raiyesi, eşcarın kutur sünufuna göre 
tevezzüatı, sahaya göre tevezzüü 
muhtelif ecnasın tenbpüt şeraiti. to~ 
hum verme kabiliyeti, ahşabın ev 
safı smaiyesi (teknik)
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... 2 Mağlûp meşçerenin ve yeni 
neslin vaziyeti ıımumiyesi, * mevcut 
tabakai tahtan iyenin tçnebbütü ve 
tebezzürü tabiinin husule gelmesi:

F) galip ve mağlûp sınıflara göre  
ittihaz olunacak tedabir, j kat’iyatın 
lüzum ve ya ademi lüzumu, kat’ iyatn 
sureti icrası, kat7 iyat için intihap olu
nacak eşçarııı hacmi, ağaçları devirir
ken dikkat ve itina oLunaeak nokat, 
ağacın ihracında nazarı ehmiyete 
alınması icabeden nokat, yeni neslin 
terbiyesi.

7 Katedilecek eşçar hacminin  
Tayini

Bu ameliyat amenejınana ait çok 
nıühim bir iştir, iki terkip arasında 
ğeçen zenıan zarfında ormanda her 
hangi bir sebepten dofayi katedilmiş 
ve ya rüzgâr tarafından devrilmiş olan 
eşçarın mıktan bir puslaya kaydolunur, 
bu ameliye yokarda bahsedilen hac
min kaydı esasına iptinaen icra olunur. 
Teftiş devrinin nihayetinde ormandan 
katedilmiş eşçar yekûnu; adedi eşçar, 
hacım, cins, sunufu, küçük vasat 
ve büyük çapta keresteliğe salih o l
duğuna göre ayrı ayrı hesap ve istih
raç olunacaktır, teftiş devri hitamında 
elde olunan eşçarın ne kadarının 
bidayette yapılan ve tadat cedveline 
ithal olunan mesahadan, ve ne kada
rının meşkûr cedveie girmiyen eşçar- 
dan ibaret olduğu tasrih olunacaktır. 
Ağaçların teftiş devri ipdidasnıda tadat 
olunup olunmadığı üzerlerinde griflo 
yapılmış işaretlerden suhuletle anla-
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ştlabilfr. tadat cedveline »tnale'Jiimiş 
eşçardan istihsal olunan derpho lz  (yedi 
santimden fazla kutra malık, eşçar) 
hacmin a esas hacım (hanpthofz esas 
hacım) deriz, dal, budak, kışır ve tadat 
cedveline ithal olunmiyan ağaçlardan 
istihsal olunan ( beihoJz-tali hacım ) 
denir, esas ve tali İmamların hesabı
ayrı ayrı yapılır, gerek tali, gerek 
esas hacımlarm ormanda yapılan 
istiflere nazaran ster hacımlarile, hacmi - 
hakikileri arasında bir nispet icra 
ederek emsal ister istihraç etmek sure- 
tile ster hacımlarından hini hacette 
hacmi hakikiyi bulmak kolaylaşacaktır 

8 Tecessüm atın sureti h e sa b ı  
Teftiş devrinin iptidasında orma

nda mevcut hacım m ile, ve teftiş 
devrinin nihayetindeki hacım p  ile 
teftiş devri esnasında istihsal olunan 
haşebi N ile ve tecessümat Z ile 
gösterirsek berveçati düsturla hesap  
ve istihraç olunur:

Z - — M -j— N - AT 
Kontrol usulünün hhu tatbikinde 

Z  mikdarı bir makta için hesabedil- 
dfği gibi kutur sunufuna nazaran da 
hesapolunur. bu tarz hesabı ihtiyar 
etmekle tecessümatın her kutur sunu- 
fundaki kemmiyet ve keyfiyetini öğ 
renmiş oluruz.

Tecessümatın kutur sunuîunu  
nazarı itibare alarak hesabının yapıl 
mas» metodun iptidaî şeklinin husu
siyet lorindend ir.

Tefriş devri esnasında husüfe gelen  
tecessüm at hasebfle muhtelif kutur 
suufuna ait eşçarın adedi tahalüf eder.
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Bu tebeddülatın diğer bir sebebi de 
piân mucibince icra edilen kat’iyat 
ve bidayette hesaba dahil olmiyan 
küçük eşçarın tecessüm ederek tadat 
okmacak eşçar meyanına dahil olma-

Ağaçların bir sınıfdan ikinci sınıfa 
intikalini* hesabedebilmek için Biyolley 
boıvgçzir misali • göstermektedir (bu* 
misal Boveres komönüne ait orman
dan alınmıştır ). Misal olarak alınan 
makta 13,2 hektar vüsatındadır ve 
teftiş devri 6 senedir.

1S -----------------------*----- Cilt : 1
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Esas hacım t m) (1910) teki bine göre (6) sene zarfında £3
1904 senesindeki esas hacmi teşkil ki tefazul ve ya i f  1

■5 tekibfnc göre eden eşçann hacmi tecessumat Ç» S.•2 S ? % \
i 35 P* |Q > 1Ğ — 1u

a (J ormenda ormanda s>- §:W W
Sİ Adedi kaim Ha Adedi kaim nntrtari» Bir JD

*9 « ■f 1
eşçar lindeki eşcar Halindeki hektarda S  Eı s  j

hacım hacim U4 I

ıoo I
90 1
85 1 3
80 4 5
75 7 11
70 12 19
65 23 34
60 41 56 i
55 64 24 1

153 577,2 i 153 638,5 61.3 4.6 o j i 1,77:
• 55 63

1 50 112 166 . 1
45 219 265
40 308 349
35 394 190

1033 1526,9 1033 1784,4 j 257.5 19,5 3.25 2,81j
35 329
30 613 685
25 772 969
20 1163 565

Yekûn 2648 1023,7 2548 1335,2 311,5 : İ3,6 3,93 ’5,Ö0!
„ ıımunıi 3734 3127,8 3735 3758,1 630,3 47,7 7İ95 3,36

1910 Senesinde tadada idhai olunan (691) 184.4 14,1 2 ,3 5 0,97
aöcin hacmi

816.7 61,8 103Ü “433j
Umumi tecessumat

İzahat: 1) Büyük gövdeli eşçar adedi
nin tezayüdü vasat- çaptaki eşçann 
meşkur sınıfc naklolunmasından ileri 
gelmiştir:

216 153 - 63 ( beşinci hane ) 
2) 55 santimden yukarı eşçann 

adedi ( hane 6 ) şu suretle hesabedil-

ıniştir: 60 santimden 100 santime kadar 
olan eşcar adedi hesabolunarak ( 129) 
adedi bulunmuştur. 153 İle 129 ara
sındaki tefadul 55 santimliklere ait 
olarak kaydedilmiştir, altıncı hanedeki 
ufak çaplı eşçann adedide ayni suretle 
bulunmuştur.
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$ > 19 î0  senesindeki hacımda 
çita adedi { hane 5 f
> ;>$9 - Î 0 3 3 * 266  îezayüd eitöiştit. 
gfe K’îâyiîı eşçann «fak çaptaki sınıftan

«akitte vaki olmuştur. 55  
53g3$tPî iktisap etmiş .63 adet, eşçar 
çc  bferiikte bu tezayüt 329 adede baliğ

4 )  1910 senesindeki hacımda 
aîak çapdrd eşçar adedi ( h an e) 

(2 9 Î 0  -  2548 - 362  
fcacor tezaviit etmiştir, bü tezayut 
1904 tadadına ithal edümiyen küçük 
Vakardaki fidanların bu sınıfa intikâl 
etmesinden ileri gelmiştir* 35 santimi 
gçüsap etmiş 329 ağaçta biriikde bu 
teravih 691 adedine baliğ olur'

Yukarıdaki hesabat şamasında gös
terildiği veçhile kontrol usuüL işletme 
neticetoini doğrudan doğruya ormanı 
idare edenin nazârı dikkâti Önüne 
vazeyler. Bu surette hacmin değişmesi 
ve tecessümatı haziranın gerek umumî 
re gerekse kutur sunufuna nazaran 
tebeddülü dc anlaşılmış ' olur. Ensabı 
tecessiimat ise faizi basit düsturile 
öesabohmur.

BiYolleyin fikrine göre hacım ve 
tecessümat ben^eçhbala îrae olunan 
tarz veçhile haraket olunarak istihsâl 
oturtursa netayici sahiha ita eter.

Prester tecessümat burgusu veyahut 
g i f t  sak useüle tayın edilen hacım 
v e  Secessümat hiç bir zaman vakardaki 
asal kadar sahih netice veremez, hc» 
Ibb0  bsr ağacın tecessümü onu ihata 
d e r. şerhte tabidir. Mütesaviyüssıh 

tneşoaeslndcki ağaçlarda- yek-
> ze*2& bir Saszî renebbüt görül bilir,! âkın 

ba f& i w t$aciîde bile tecessümatın

»f.—.•.....■-■-..ı.r.vv|  |  .Şayi-1 l â ’;

burgu vasîtasifö -tayini daima şüpheli 
gayrı kabili itimât neticeler verecektir. 
Tecrübe istasyonları daima tecrübe 
sahalarında tecessümatın tayini için 
uslumuzdaki gibi muayyen fasılalarla  ̂
iki defa, terkip usülini kullanırlar, gayrı 
mütecanis ve gayri mütesaviyüSsin 
meşcerelerde ise burgıi uşuli hiç bir . 
zaman hakikata yakin ııeticeierveremez

Herhangi bir seçme ormanında 
kesilmiş eşçarm maktalarını muaye 
ne ettiğimizde herbir agacin kendi 
ne göre bir hususiyet ibraz ettiğini 
müşahede edebiliriz. Bir ağacın tarzı 
lecessüm ve inkişafı onun ferdi ve 
şahsı kuvvetine ve kendisini ihata 
eden ağaçlarla olan münasebetine :ve. 
birçok esbabı saireye tabî ve mer 
bjuttur. Bundan dolâyıdarki’ ayır 
meşçereden alınan ağaçların teces- 
sümat münhanileri [birbirinden çö k 1 
farklı olurlar, binaenaleyh seçme 
ormânmin tecessümâtmı o meşçere 
nin tecessümat şeraitini hiçbir zaman 
göstermiyecek olan münferit eşçara 
nazaran hesabetmek bizt -son dere- 

, ce hata alut netayice sevk edebilir;
Bilmedi

Yakup Apanay

idare merkezi : İstanbul -  türbede 
senayi birliği binasında Orman mfe - 
ktebi âlisi mezunlan cemiaeti datrei 
mahsusası.

Abona şeraiti: senelik âbonası 300 alt» 
aylığı 150 kuruştur. Abona. yazı ve ikin 
işleri için mecmua müdüriyetine müracaat 
edilir.
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İstanbul orman Amenajman grubu

Mabat
Çamların azami bir metre kutur 

ve 30 metre irtifarnda olanlarına tesa
düf olunmuştur. umumivyetle şuhum 
kirsiyyenin tecezzisinden hasıl olan ve 
rutubet cihetinden fakir bulunan meva- 
kîde kara çam ve şuhum şıstıyyeyî 
Havi mevakide .ise sari çam eşçari ahzı 
mevki eylemektedir.

Ümüs tabakası mebzülceve topra
ğı derin 1 rutubeti fazla olan yerlerde' 
süveri muhtelife ile hasıl olan m evziî. 

bpşlukiar etrafındaki ağaçlardan dağılan 
tohumlardan derhal yem genç rtesıiin- 
meydana geldiği müşahede edilmekdc- 
İsede taşlık ve kalkerli maheilerde 
alelumum ümüs' tabakası mikdarı kifa- 
yede. ihtiva etmiyen fakir yerlerde fili 
tebezzürün.nispeten bati olduğu görül
müştür.

Hayvanatı vahşiyyeden tarlalarda 
olduğukâdarorffianlardayeğâne tahri
bat yapan yabani domuz burada'az gibi
dir bunda meşeliklerin âzhğıda amildir.

vÖrrnanda faideli kuşlardan ağaç 
kakanlann bu ormanda haşaratı muzırra 
istilasına karşı fevaidi şayanı zikirdir, 
bu kuşların envaa vardır ve bu sayede 
(chhetocampa ptayöcanpa) çam kese 
böceği ( Myelophilus piniperde) onnan 
bağçuvanı ve ( BombLv) gibi çamlara 
arız olan haşaratın istila ve tekessürüne 
imkân hasıl olmamaktadır.

Ormanda rüzgar, kar v fncimaı 
ve saire gibi muhataralı hariciyye-

den ve gerekse esbabı muhtelifedefl 
mütevelfit batis etmeğe değer bir 
tahribat vuku bulmamıştır, yedi-sekfe 
sene evvelisine kadar yolların mefku- 
diyyeö gibi en mühim esbab dolayisile 
İşbu ormanlara rağbet edilmemekteid i. 
kativyat| civarında ye ovada sakin 
köylülerin ruhsâmame ife dayamıkiıgı 
hasebiie kat ettikleri ardıç eşçarına 
inhisar eylemiş vebu sayede çamlar 
binmspe masün kalmıştır.

Bu ormanların işlenilmesine sebep 
Ankaranm merkezi hükümet ittihazile 
inşaatı cesiraeveba^anıirnası sayesinde 
işletilmiştir.

Ormaı amenaicsi icra edilmekte 
iken Beylik ahırda îSEasivonda tesis 
edilen son Sîstem buharsa müteharrik ; 
bir kereste iabrikasında imalat yapıl- 

’ maktadır, bu havalide yetişen çam eşçan 
mamulatı Ankara ve Eski, şehir.piyasa- 
Jarmda mücavir diğer vilayet ormanları 
mahsulatı haşebîyyesine tercih edildiği 
tehakkuk etenişör, i

Orman dahilinde nakîivata müsait 
yollar mevcut isede ilaveten peyderpey 
ihtiyaca tekabül edecek derecede baha 
bazi voUarm felah ve hrşası gurubu
muz tarafından dâ tddif edilmiştir. .

Kereste gerek Beylik ahırda ve 
gerekse sırasile zikir ;vçdeceğimiz mü
cavir ormanların fabrikalarındaki imal 
edilen mamulatın envai muhteKî ebat
taki tahta kalas ve direğe inhisar 
etmekte ye ckseriyyetic eskişehir ve



Fenni musahaba
%.«•-. talar neler doğurmaz; alelade man- 

tte ;îsis?V«criûde yanılmadığımıza güvenerek 
3  ̂ eseri* düşünemeden, ince besablara 

kendi kendimize kolâytıklar icat

SjgB zamanlarda ormancı arkadaşlar
dan bazıları ıckip işinde böyle koiay fakat 
vasliş i»r yol takip ediyorlar.

İşte birisi:
Tecrübe noktalarında şeceri muvuvas- 
intihabı idin sayılan akaçların sahai- 

şecerlerini cem ve adedi eşcııra taksimden 
3öîir-i kutru mutavassıtın istihracı uzun 
sürdüğünden doğrudan doruya kutualna 
.-■dedi eşeara darbiyiv yekûnuna taksimi, 
ne koiay iş değilmi?

Sonra bu hususta mutaleası alınan bir 
hocamızda bununun yüzde bilmem ne ka
d a r bir hata verdiğini ve bu hatanın şava- 
5« kabul olduğunu söylemiş.

Bu suretle bulunan hacimlar filhakika 
bazan ehemiyeısiz ve bazan da mühim 
hatalar verir. Fakat, hiç bir zaman kabili 
ıccviz olmaz. Kutudan beş, on santim ara
s ıd a  tahalüt gösteren ve adedi eşcarı mü- 
îasasiben kuturlara mütevezzi olan bir qy- 
—.-.mda belki de hiç hata vermeyiz. Fakat

ArJcarada sarf ve istihlak edilmektedir.
Mamulatın maliyet ve satış fiyatı 

ise ormandan Ankaraya kadar beher 
mehîc mikap mamul çam kerastesinin 
öccara azami 20 liraya mal olduğu 
v_- Aakarada vagon teslim i 5 5 - 4 0  
ve perakende 50 liraya sat durakta 
teööge tefkikaıve aîakadarandan yapı- 
iaa Lardakanan anlaşılmışnr.

•Orman mühendisi
Şevket

gerek kutur ve gerekse adedi eşcarcam ü- 
tehaiii bir tecrübe sahasında bu hata ek
seriya mühim yekûnlara baliğ olmaktadır, 
şeceri mutavessıt üzerinde kutran edece
ğimiz iki santimetrelik bir . hata bir ağaçda 
bazan üçyüz desimetre mikabım bulurki 
sık ve beher hektarda üçyüz ağaç bulunan 
yüz hektarlık bir ormanda üç. bin metre 
mikap noksan ve .ya fazla zuhuruna sebep 
olur ve işte diğeri,ki. bunu maatessüf bil
hassa ametıaja işine tahsis edilenlerimiz 
de yapıeor.

Şeceri mutavassıtın umum sak hacmi
ni irtitaı umuminin nısfındaki kuturdan is
timzaç etmek; bu, yalınız kerestelik kısım 
için olabilir. Fakat, bir mahrutun ve bir 
iMaeloitin hacmi hiç bir zaman irtifamın 
nısfındaki sahai:seçerin umum-irtifa üe ha
şılı zarbı değildir, ve hiç bir tekip kıt'abm- 
da bunun yeri de yoktur, bu sene yaptı
ğım bazı tecrübelerde ayni ağacın keres
telik tülünün nısfındaki'sahai şecer ve ke
restelik irtifama. göre bulduğum hacim ,-0- 
mum iniiam nısfındaki kuturla bulunan 
umum sak bacınından bazan pek az farklı 
bazan da müsavi ve hatta fazla çıktı: 

işte bir misali:
Alaiye kazası kara su devlet ormanı: 
Tecrübe: 4 ili üncü gurup şeceri 

mıuevassu kutru esfeli 0,36 kabuk kalınlığı 
0,05 irtifa . 17 umura tulun nısfındaki 
ikışırsizi OT6 kerestelik tul: 8 kerestelik 
tuiun nısfındaki kutur 0,24 metredir.

Şu halde: kerestelik hacım 0,362 
Umum sak hacmi 0,347
buîunuyorki kerestelik kısım hacmi 

umum şak hacminden fazla çıkmıştır.
Bu usulü nasılsa vekâlet de kabul 

cdivcrmlş ve buna göre tanzim edilmiş 
matbu tavsif ve tecrübe teberlerini büttin 
fen memurluklarına göndermiştir.

Sayı : 12

Amenajman pıianian ne kadar katT 
olursa olsun hiç bir zaman hacmen safcöf 
bir netice vermez diyoruz, Evet ormandaki 
bütiin ağaçlar kat ve teker teker mesaha 
edilmedikçe tam bir hacım bulmak im kan i 
yoktur, ve zanmmıza kalırsa bu kola^ık- 
lar da nasıl olsa kafi bir şey elde edilmek 
imkânı görülmediği için yapılıyor, fakat 
düşünmeliyizki biz, mümkün olduğu kadar 
sahih bir neticeye varmağa çalışmak 
mecburiyetindeyiz.

Birde bazılarımız; emsali eşkâllerle 
muadelei tahviliyeyi birbirine karıştırı
yoruz ve planlarda gösterilen emsali eşkâl 
ile hacım bulurken kabuksuz kutru esfeli 
emsali eşkalle darp ederek hacmi hakîkî 
arayoruz. öyleya! ha evel, ha sonra darp 
edilmiş, ne çıkar.

Muadelei tahviliye insan boyundaki 
kutur veya devre ile ağacın ortasındaki 
kutur veya devresinin, emsali eşkâl ise 
hacmi hakîkî ile hacmi üstüvaninin nisbe- 
tile elde edilir, şu halde; emsali eşkâl kutru 
£şfele göre bulunan hacma darbedilmelidir.

Emsali eşkâlin muadelei tahviiiycye 
tercihinin sebebi; muadelei tahviliyenin 
her ağacın dip kutruna darbı mecburiye
tine binaen fen memuru damgaladığı 
ağaçların hacımlanm hesaplarken, yüzlerce 
darp ameliyatı ve bu arada bir sürü hatâ 
yapmaktan, hacimleri- kontrol edenler de 
çok ve uzun muamelelerden kurtulur, 
çünki; emsali eşkâl, doğruca ağaçların dip 
kuturlarile bulunan hacmi umumileri yekû
nuna darp edilince hakiki hacmi verir 
yüzlerce ağacın hacmini yalınız bir darp 
çıkarmak için bulunan emsali eşkalin her 
ağaç için ayrı ayrı kuilanilması andan ede
ceğimiz istifadeyi sıfıra indirir.

İşte bu iki madrubun biri birine karış
tırılması bir çok defa plan ve zabıtname - 
lerin bazen haklı bazen haksız iadeleri 
ile neticeleniyor.

Mekrepte•n yeni çıkıp :en Mtffgffi
oldıı£&.m, za.cıan müdirivete g<inderöjğis
zabaigij oradakilerin kuıur hesaplarivk
ağriışaı■Diyaaiği, defterler devireye gön
oldiığa 0-İ oaıuındenyle iade edi!miş:ı
şimal %>iz Xuh devrinden kalan devrey.
naşı: ildirdiksa yene o zemanin malı olan
"deı |  temiJkus, . "muadelet tahvdye Jeri
de Ta.1efte kanştırıyuz. lâkin. bunların
kalviınfeaası devre- kurur gibi -koiaz değil
dir, emsali eşkal, öyle bir iki ağaç üzerinde 
yapılan tecrübenin maiısuli olamaz, cı; bir 
ormonda oa,kı oır çok kauyat tecrübesi 
icap ettirir. Yapılan. muvakkat pikoların 
bir çoğunda emsali eşkâlleri 0,75- 0,80 
olarak göriyoruz. bizde böyle emsali eşkâli
75 veya 8 0  olian orman pek azdır. me;
kesareu pek :ız. çok yaşlı ve îepeJferi |
men yayılmış olsun, bu da her cıius
deyii ■■■

Profesör Bern nar: amenajman gruplarının
** KCTcSİC!!jâ KISım„ “uciüm sak_, "dallarla
birlikde,. >Uıda \ e kabuksuz olarak
emsali e ıayin et:meşini isteyordu. bun-
lanı: yaliîiz iik ikisinin kabuksuziar için bu-
lunması bcTiCZ cıır. çunki bir iki tecrübe
ile bulunacak ;asağaılîeır için bu kadar uğraş-
mııkdansa bu ât1nin tecrübe stasyon-
ianna bırakınaUyu, &i husus ki aynt tecrübe
makîaıjulâ lö SÜRt.im kuturdakiierin yaşı
95 ve. | | İ Kİ4IUîıUia yaşı 68,300 yaşm-
UitKî çîâTin tiiCc$$îiırnü hâlâ mütezayiden
devam cd[££, 0nar \mel:re iarkJabiie kesaiet,
îcccssüoı c m ehalüfieri gösteren
-ayrı muntazam örmanlarımızda hem de 
diğer taratda kısırlı, kışırsız ve muhiti esfel 
ve muhiti mutavassıt bulunan zabıtnameler 
kullanılırken!-----değilini?

Ormancı 
A„ Cevat
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Ormancılık Aleminde
* -ırt«n j  Isum ’ilı: ivşrif eden

v .  a n u t  Riâ$lcş.'irı lhs.ni Abibin 
d ı (KÎ) jafithıtc arm an mektebi âlisi 

• v^,'î:-.otı tarafından TUrkuvaz
■ s*.* .t hu çay /iyafı :i verilmiştir.
■ - - *-K: me$M ü hasbi haller içinde pek faili 

s*rettc »vı evaıı etmiş ve cemiyet kalıbı 
•; u n \u ,’fîiiti.ın memleketlinizde orman* 

w  ormanların ehmınıiyotinrivıı haiıis 
~ r  atıştık i.--;; t edilmiş ve nıusameteyı 

>c<vâAnd;rcn zevata teşekkür eylemiştir.
B- debu m üsteşar bey tara hinian cevaben 

e a f i4udjo nııtııkda orm ancılığı» ınenıleke- 
Ssmfööe pek mühim met kiler işgal idecegini 
ss® ssemfefcet iküsüciiyle alakai şedidesi 
dutav tsivle bıı /m:vkia layık olduğunu 
yave eviçmiş ve türkive orıruınlânnın vıısut 
’ c basdaii hakkında i/.aha t verdikdeıı sonra 
Turkiya orm ancılık alem inde gördugu tesa- 
»â t t e uhuvveti takdirle yal ve hakkında 
ğâs erilen hdsnıı kabula teşekkür elmiştir. 

z ira îd e  Istan bu kta buluttan orman ve B aytar 
rm:me>ıp i erinin kısmı azami iştirak etmiş 
<x davehifet pek sanıiıni intibalarla ayrilınış-

Arz itizr : yok&riki haberimiz kesreti 
msderecaî dalayrsivie kanunu san i nuslıa- 
feza d e re  edilememiştir*

b-a çfiae kadar ormanlarımızın istismar 
âfüiai'Sıia esas, bunların muvakkat planla- 

t»*î. .rn ve kur.-kilerinin tersitnivle kabil
n usul ornızularımızı
tiimesırte lazım gele
2 Oİdlllnındari amena

şirreti tatbik ve icrası 
»»affieölB vucuduna şiddetle 
«Iınt'kk >iî İktisat vekâleti 
ksrarı» dur^l ve avwı zamanda 
*** ycKucsuaiıK t ermek 

* tbzarma karar vermiş 
m rnxn aflKnatmeıt

yunıbtı dairesinde bir komisyon teşekkül 
ederek talimatnameyi ihzar etmiştir, korniş- 
v oıı on iki gün ve gıittdâ iki celse aktetmek 
suretiyle mütemadi ve muntazam bir surette 
icliına iderek talimatnameye mükemmel bir 
şekil vermeğe çalışmıştır.

istihbaratımıza göre talimatname altı 
büyük faslı ve her bir fasil bir çok maddeleri 
ihtiva etmelide tir.
Komisyon orman nıulelıasısı profösör B ern- 
hart beyin riyasetinde amanajman şube 
müdürü Afıınet Milat ihalat şubesi müdürü 
Fahrettin, orm an mektebi âlisi rektero nes'et 
m üderris Tevfik Ali, Esat Mıdıljs, gurup 
reisi Salih, Sadullah beylerden müteşekkil 
buluııiyordu.

T eşrin isani ayına m a h su s  
takvim

Ormancılık:
İntifa: ahvali havaiyenin m üsait olduğu 

m ahallerde k a tiy la  devam  edilir. Baltalık
larda kati}at yapılır, söküt çubukları kesilir.

Tohum istihsali: ay nehayetinde çam  

ve ladin kozalakları toplanır.
T eşcir: fidanlıklarda ve garsiyat sah a 

larında toprak hazırlan ır sonbahar zeriyat 
ve garsiyatı vapılır.

Emri m uhafaza: haşara t yum urtaları

tahrib  ve yol inşasına ait malzemenin nakline 
devam  edilir.

Avcılık : domuz ormanlarda bilhassa 
kavın ve meşe palamutlarını ekleder ve 
avına devam edilir.

Çollogun eıı mebzul mevsimidir. Gerek 
köpekle ve kerekse beklemede avına devam 
edilir. Keklik avlanırsada artık : inmez ve 
uzakdan kalkar. Soğuk seneler ördek 
kesilmeğe başlar.

Takvim muharririmizin seyahati hasebiyle 
teraküm eden takvimlerin peyderpey neşr 
olunacağı maaiitizor beyan olunur.

Müdür mrs ’ut:\fiintif

§ > r m a n  u t
Ovman mektebi alisi me’zunları cemiyeti tarahrulan

---------a  b ir neşrolunıı:
Sayı : 1 1 Kânunsan i ~^^===:r:c=̂ =r~~------ ==?
• .  - —   =   -  CM t : \

Amenajnvan : ~ ~

5(8 usulü terkedilirken
Uzun m üddet kat,i bir esasa  istinat 

etmiyen raporlarla katiyatta bulunulan  
Türkiye ormanlarının fennî surette  
işled im eleri lıakkındaki 2 2  n isan  
1 3 4 0  tarihli ve  5 0 4  kanunun sureti 
tatbikına e sa s  olmak üzre 5  8  usulü  
d iye ortaya bir usul çıktı . Artık 
turkiyede orm anlarda ağaçlar kutur 
sıniîlarına ayrılacak, yaşlı gurup v e  
orta yaşlı gurup bulunacak, bunların  
aralarındaki n isbet 5 ,8  v e  3 .8  o lacak  , 
şayet orm anın hacm i bu n isbeti verm e-

uaenm
D üstur usulleri her dürlü elastik i

yetten m ahrum  olm alarından ve ek seriya  
silvikültürü dar bir çenb er iç in e alm a
larından Ormancılığı müterakki m e m 
leketlerde terkedilm işlerd ir. E sa sen  bu  
5  8  usu lünü  b u lm u ş v e  tatbik e tm iş  v e  
hala d a  etm ekte b u lu n an  in a n sız la r  d a  
h iç b i r  zam an b un un  her d ürlü  ee tıa s i  
eşçara şam il um um î b ir am enajm an  
u su lü  o ld u g u ıu  id d ia  e tm em işle r  v e

zse  bir guruptan cliğer gu ru ba m ünakale  

suretiy le bu n isbet tem in  ed ilecek  , v e  
şu h alde gen çlerden  sarfın azar la , nısıf 
asır m üddeti zarfındaki tecessu m at d a  

ilave olunduktan so n ra  , 5  8  m ıkdarin- 
dakı hacm  asır m üddeti zarfında kat 

o lu nab ilecek li . yani ;

V 5 /8  P
T aham m ülü  sen ev i olacakti . Hatta  

bunun bir d e  M asson  d üsturuyla  m u 

k a y esesi istenm işti .

Hattı zâ tin d a  b ü y iik  sa d e lik  gö steren  

bu u su lü n  bütün en vai e şç a r a  tatb ik i 

d o ğ ru m u  idi ? d ah a  d o ğ r u su  orm an  

am en ajm an  fen n i u m um i o larak  b ö y le

bunu  şu  nam larla y a d etm iş lerd ir  ;
1 —  K öknarlar iç in  tran sız  h a c im  

am enajm an uslü  -
2  —  M av i sa h a  u su lü  .
3  —  M elard u su lü  .
1 — B irin ci te sm iy e d e  v a z ıh a n  g ö 

rü ld ü ğü  ü zre u su l sen e lik  tah am m ü lü  

h a cm en  ver ir  ve  y a lın ız  k ö k n a r la r a  aittir, 
hatta  d a h a  ileri g id erek  sö y le y e b il ir im  

ki v a lin iz  Iransa k ök n arlar ın a  v e  h e m d e  

İransa k e r e ste  p iy a sa la r ın ın  u m u m iy e tle  

ta leb e tü g i k ö k n a r  h a ş e b i ç a p ın a  aittir .
2  — T e n z il le r iy le  u ğ r a ş ıla c a k  v e  

m e s e la  ilk  2 0  s e n e lik  k a tiya t p ila n m a  

d a h il m aktaların  g ö z e  ç a r p m a s ı iç in
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î*«rttaAKr d* mavi boyanması- ıttutad 
O W ^»d#ö bo îsjm venimisîir.

3  - Usttîun vazii 1S42 tarihinde 
Moıc! vilayetinin Longvy şehrinde 
doğan ‘McıarcLdir. kendisi “Nanay,, 
e mart ve su mektebinin 38 inci tedris 
devresinde ikmali tahsil ederek J882 
den 1891 tarifeiua kadar orman ida- 
| İ  merkeziyesinde amenajman reis
liğinde bulunmuş ve 18 mart 1909 
da Pariste veîatetmiştir. Mumaiieih 
gayet mütevazı bir ormana idi. 17 
haziran 1883' 1894 ve 9 teşrini Sairi 
1898 tarihli umumlarla usulü tatbikat 
sahasına çıkarmış ve fransa ormancılı
ğının muhterem SKnafarmdan olup 
neşriyatıyla maruf bulunan “HuffeL e 
bu usulün “Melard.ıislü § diye yade- 
dilmemesini de reca etmişsede. müte
rakki memleketlerde her kesin istih
kak kazandığı şerefi vermekte geçik- 
meyen mesleki efkârı umumiye Mer- 
lardm usulünün ismile yadedilöıesini 
kabufetmiştir.

Usul hakkında bazı 
malumat

Frasanm Voj dağlarında 40,000 
hektar köknar ormanında ve Doııbs 
vilayetinin yüz on parça ormanı
nda yapılan tekıp amelıyeîeri bir 
hektarda asıl hasılat olarak 60 santi
metre kırturlu köknarlar elde etmek 
içhr 4 0  — 60 kufurlu eşeardan 200 
"m «e 20 - 40 kuturlu .eşeardan da 
Î20*m bekranast lazjmgddigini ğös- 
featâ&r. Keza yapılan tecrübeler yaşlı 

işletme yaşının 2 3 nü

7ğcçdîkterihi, orta yaşlı yani 20 -  40 
kuturlu olaniarın da işletme yaşının 
13 U üe 2/3 |  arasında bulmduklannı 
göstemtiştir.

8u ise işletme yaşı 150 farzolu- 
nduğuna göre birinciler yüzü tecâvüz 
etmişler İkincilerde 50 ile 200 ara
sında bulunuyorlar demektir.

Şûrası aşikârdır ki gerek bu ha
cim ve gerek bu yaşlar ahval ve 
şaraiü îklimiye ye türabîveye göre 
değişebilirler.

Şu halde madaraki işletme yaşın
ın 2 3nü geçen ağaçlar yaşlı ağaçlar
dır. Biz de bu eşcarı bu yaşın 1/3 nü 
(mesela 50 sene) zarfında kesup çıkar- 
abiSriz.'

Bu mikdarda nedir?:
200 +  1 2 0 — 320 

200 =  5
• 320 ~ 8

İşte Türk ormancılığını bir kaç 
şene işgal eden, ve bir- çok amenaj
man planlarının tanzimine .esâs itti
haz edilen ve yakında da terkedile- 
cek olan usulün aslı, menşei. Yuka
rıdaki izahat bize asıl hasılat senelik 
tahammülünün nasıl bulunacağını gös
terir. Ara hasılatı (kafi tefrihlfer ve- . 
saire) tahammülü de, eğer evvelden 
uzun seneler ara hasılatı miktarları 
kayt ve tesbît edilmişse Ondan, edil
memişse şu tarzda bir çift îaraziye- 
dea istihraç olunur: Muntazam sunu- 
fu esnana malik, meselâ 50-100 yaş
lar arasında mütehavvil bir silsilei 
meşacirde kesilecek ara hasılatı (kafi- 
tefrihler) miktarı, asgarî olarak teces-

sgjggşs

Savt : t l

sümatın üçde biri olmalıdır. Bu mik- 
dar da asgarî olarak kainin mevcut 
serveti haşebiyelerinin ",„3 ne m u l 
vidir.

O halde orta yaş» guruptan kat
olü nacak ara hasılan da bunların % l 
demektir.

Bunları düstur ile şu çekide 
gösterebiliriz.

Asıl hasılat tahammülü ~v_ |  vt -f s- g jV _vt_
• "T • •; - j

Ara hasılatı tahammülü — =  + 1
Burada n işletme yaşı; V yaşlı 

gurubun hacmi, t tecessümat nisbeti 
v orta yaşlı gurubun hacmi f  bun- 
lann tecessümat mbetidir.

Diğer taraftan Melard katiya! pla
nının ancak 20 sene için tanzimini 
tavsiye etmektedir. Demek ki bu 
müddet zarfında mavi sahada silvi
kültür kavaîdine nazaran kafi tensil- 
ier yapılacak ve mütebaki yerlerdede 
10 sene dönüşlü saha usu tiyle ara 
hasılatı ıkfitaî olunacaktır.

Mavi sahaya bir tavinat nazarıyla 

bakmamalıdır. Bu sahaya isabet eden 
arazı hasılatı ve ara hasılat; tahammü
lü yekûnu, asıl hasılat ve ara hasılatı 
tahammülleri yekûnundan tarhoiumır 
ve bakiye yaşlı guruptan kesiiecek 
mikdan verir. Yani mavi sahada na
zarı dikkate .alınan umumi tahammül
dür. Çünkî bu usulün tatbik olundu
ğu. dağlardaki köknar ormanlarının 
vasi, sahalar üzerinde hemsin meşcer- 
eler teşkil etmeleri pek nadirdir.

Bu usule atfedilen tahammülün 
gibi mefruz- bir rakkama istinat et
mesi ve bıaıa mümasil bir çok nok
sanlar varit -görülmemektedir. Zira bu 
nisbet vasi ve müteaddit ormanlarda 
yapılan tadat ve tediplerden elde edB- 
mişür. Demek ki tabiîdir, ve tabiattan 
muktebestir. Bir guruptan diğer gu
ruba hacim nakli dc tahammülü se
neviyi bulmak için düşünülmüş bir 
şeydir. Kati tensSerde muayyen bir 

kuturdan dun olan ağaç kesilmemesi esas 
ittihaz edildiği gibi arneoajmancılar ve
orman işleten fen memullan' da |  i

düşündükleri kadar geri kalan |  in 
yani ormandaki ona yaşlı gurubun 
da hacman normal olan hari: muayyen
de kâhnasina nazarefe mükeîîekHıicr. 
Kafi tcnsilferiD icrasında. silvikültüre 
dokunan diğer hususlarda fazla ser- 
bestiyet bırakması ise fek zaaf değil, 
her türlü tesiran ceviyeye ve anzaîara 
maruz bulunan dağ ormaiannda bir 
meziyet teşkil eder.

Fransa orman ve mey ah - idaresi 
8 nisan 1924 tarih ve 907 numaralı 
tamiminde 'Usulün mahir oımancilar 
tarafından tatbiki fevkalade güzel 
neticeler vermiştir.,, demektedir.

Daha tarla tafsilata girmeyerek şu 
umum; maiumaö verdikten sonra 
sadadimae gelelim. Bizim memleke
ti mi.:de bu u>mİ nasıl tatbik edildi?

BU a istisna her nevi eşeardan 
mürekkep ormanların amenajmam 
feûöâ uy durulmağa çalışıldı: işleimc 
yaşı ve asır müddetleri istenildiği



İ l i  8 & ik i$ in i b ir  .-{nişb&Sş-
>x&sggeîlne bağlayan.. ü^ddeid iSiîsa-' 
^  If lt  gözedilmedi:; Bilfehz | | g | |  
$cfîedc meydana gelmiş olan. - hfe;

beş asra itafc^m 
cdîhnîş kabulcdılerk serveti hâşeöi- 
yenîn 5/8 ini 50 senede katetmek 
wcre kabyata tabi tatmak ile; 150.. 
sene iletme yaşı ve 5Ö..; Sene, âsır- 
cîarak kabul edilmiş bir köknar 
ormanında, serveti h^ebiyehîn 5$; 
ini 50 senede kesmek arasındaki 
farkm ne-detnek olduğu biç, düşünül- 
medî. Bir serveti haşebive ki 150 
senede meydana geliyor, bunun Şf&i 
50 senede kesiliyor. Bir de diğeri- 
vark! 250 senede meydana geliyor,- 
5/8 i yine 50 senede kesiliyor. 
Köknar ormanının bizce de 150 
seae; sonra tabiî halini muhafaza, 
edeceği kabul olunsa, aradaki tece- 
ssümat noksanların, da kale. ahuâsak 
150 sshe sonra meşe ormanı sjfrra 
müncer olacak demekti.
. Bu iddia memleketimizin diğer bir 
çok envai eşeari için de yârittiwri 
Sedir, kızılçam (P. Bruttia). halep çamı 
gjfol ağaçlarla; Kara çamların, ladin-; 
ierir? ve hatta ayrı neviler teşkil 

köknarîammzla, yapraklan düşen 
eşcssdzn meşe, kavin, dişbudak ye 
kesranenin tecessümat kannnîarının 
2jm  olduğunu hiç kimse ne kabul

edebilir, -ftede'r-d^ünebilir. Sunlar 
muhtelif kutur- ;$aî08hrftıa - aym sene
lerde vasıl.- olmadıkları gibi, yaşlı ve 
orta yaşh gurupların aralartndakî- 
hâcım
Yalınız şunu; söyleyebiliriz İd bu 

5/8 değildir ye -. her nevi 
;şe&re göre ayrıdır.

Bir müddet; evdi .tece^umaf inikta-, 
rmıri tahammüllerin -hisabînda nazarı 
dîkkata • • ahnmamastgibi umumi 
ihtiyatkârhk endişesiyle bir tamim 
y a p ı l m ı ^ / d a m e s e l e y i  hal 
edecek bir çâre^bkhaktsm çok uzak 
olduğu da m^dandadır. ' . -

5/8 Usulü Fransa' köknariari için 
biçilmiş : bir kaftâıidnv Biz de bu 
kaftanı yetiştiği yere, cinsine, boyuna 
poşuna bakmadan memleketimizde 
her hangi nevi :şecereden olursa 
olsun herf;ormanâ -geydirdik. Şimdi de 
hiç birisinin sırtma eyî'gehnedi' deye 
%kediyofüz;

Bunda-şüphesiz haktomızllvardır. 
Fakat onun mah^öni; :aşüamayarak 
kabul ve 'tatbii/Ş etmekte ':;işföneö 
haksızlık ve hata-'ise-aşikardır. Yeni 
amenajman talimatımızın daha şümullü 
olmasını, her boyun her soyun . ihti
yaçlarının tatmin. ^me^ini temenni 
eyleriz. 4 Mart 1029 .

Orman ve; Su mühendisi .
. M . Fahrettin

î K. V. orman ihâlât Ş. mü.

. . .-m».*** .11

Teşrini sani 928 tarihli 
Akşam gazetesinde intişar 
eden Ağaç garsi mes’eles- 
ine temas eden muhterem 
meslekdaşim Esat Muhlis 
bey m beyanatına esas olmak 
üzre Heinrieh Mayerin; Waîd 
bari =  Silvikültür eserinin 
415 - 416 inci sayfasından 
yalnız umumi bazi nukatı 
iktibas ile tercüme etmişti. 
Halbuki noksan kalan kisim- 
İar ile tprcüme edilmeyen 
bazı mühim nokatınibareten 
ıkti&asına lüzum görülmüş
tür.

Kıs g a rs iy a tı: topragi 
donmuş bir tabakaya malik 
ve ya bütün kiş karla mestur 
gecen Soğuk m em leketlerde 
garsiyati işkâl ettiğinden icra 
edilemeze Hatta kişi kuru 
geçen mevsimlerde, zaman 
uzaman havasi açik ve don
dan arı toprakta ve mesela 
garbi asyanin tekmil mon- 
son kifasinda olduğu gibi 
kişin garsiyat yapılamaz.

Yalnız kışları ratip dinebi- 
len vasati ve cenubî Avropa

ve Amerikada iklim nokta
sından ancak muayyen yer
lerinde garsiyat icrasına mu* 
sade oiuna bilir.

Bu mevsimde dikilen fi
danlar yeni kökler teşkil 
edemeyüp kişin mebzul yag 
m ur ve kar sulan ile toprakta 
yerleşmesi tem in ve bunu 
müteakip ilk behar için bü
yük faideleri görülür*

Y az g ars iy a tı: ormanci- 
İikta yazın vasi mikyasta teş

ci r ve garsivt icrası caiz değil
dir. Yazlan yağışlı otan her 
yerde bila teemmül bütün 
yaz müddetince garsiyat ya- 
piia bilir ve bunda muvaffak 
olmak kabildin

Normal vaziyette bunların 
ekserisi mahvolur ve fazla 
sıcaklarda garsiyat temamiie 
ademi muvaffakiyete m ün
ce rol ur. Mayistan itibaren 
ceriuptan gelen ratıp rüzgar
lara maruz olan ve bu yüz
den yazlan yağışlı giden 
bütün şarki Asyada garsiyat 
yazın da yapilmaktadir. Çıp
lak köklü ve körpe fidanlar



uc ouyücek fidanlar I
burada yaz ortalarında mu- 
vaUakiyefie gars edilir.

Bu havalide havalar o ka
dar ılık ve ratip, yağmurlar 
okudur sikdtr ki dikilen fid
anlar yeni kökler peyda 
etmeğe ve derhal yerleşme
ğe başlarlar.

Fakat yazlarının havalan 
mutebeddil olan Avrupa ve 
şarki Amerîkada bittabi yaz 
garsiatmda muvaffakiyet bir 
şans mes’elesidir.

Meamafi bir kaç kurak 
günden sonra sulamak im
kânlarına malik olan bağ- 
çeiar ve park tesisatinda 
bu gibi havalide yaz garsiya- 
|  yapıla bilir. Yukarıda dahi 
zikr olunduğu veçhile burala
rda vasi mikyasta yaz garsi- 
yatı mevzu bahs olamaz.

İlk ve Sonbahar garsi- 
yatı: İlk ve Sonbahar mev
simleri bütün Avrupa ve 
şarkî Asya ile bütün Arne- 
rikada (Kali fomiya sahilleri 
müstesna) normal garsiyat 
mevsimleridir.

İlkbahar veya Sonbahar 
mevsimlerinden garsiyat iç
in hangisini tercih etmek 
tazım geldigi meselesi hak-

zamanlarda Çi- 
slar, Bühler, Veize nam zevat 
tarafından uzun müddet mü
teaddit ve pek kiymetii teca- 
riip icra edilmiştir. Ve hatta 
HeinricJı M ay er kendi tec
rübe bagçesinde bizzarşene- 
lerden beri bu mes’elei ilmi
ye ile meşgul olmuştur. Me- 
tayici atiye ile bu sualin halli 
kabildir,

Bilumum fidanlar garsi- 
yatdan müteesir olurlar, bu 
esnada fidanlar ne normal 
vazziette ve nede hastadırlar.

Bir fidan ne kadar gene 
ise ahvali hayatiyesine ariz 
olan muessirat da okadr az, 
tehlike zamanı da kısadir, 
işte bu sebepten dolayidırki 
ormancılıkta ve teşcir husu- 
satmda ve ancak müstesna 
ahvalde bir metreden yu
karı boyda • fidanlar gars 
edilmelidir.

Bir metre boyundan aşagi 
dikilen fidanlarda İlk bahar 
ve yahud Son bahar garsiyatı 
hasabiyle bir tecessüm farkı 
tesbit olunamamiştir

Diğer taraftan asil mühim 
fark, garsiyatm muhtelif ha
valarda icrasından neş’et et- 
mekdedir Bu dahi havanın

ahvaline göre pek muhtelif 
sureti tefsir edilir.

İlkbahar veyahut Son
bahar garsiyatmm tercihan 
icrasında bir metreden kü
çük fidanlar kullanılacak 
ise mevsimden ziyade bun
ların yekdigerinden tefriki 
için diğer başka sebep ve 
mülahazalar şayan i teem
müldür, mesela amel e m ese
lesi, günlerin uzunluğu ve 
saire gibi.

Umumiyetle hakim olan 
.bazı hususattan dolayı İlk
bahar garsiyatimn tercihi 
lâzımdır.

:garsiyat için eğer bir 
metreden yüksek boyda 
fidanlar intihap edilecek 
olursa Soubahar ve llkbahar 
garsiyatmda berveci âti fark
lar hasıl olur.

Sonbaharda icra edilen gar- 
şiyati müteakip, ilk senesin
de ibreler veyaht yaqraklar 
ve sürgünler küçük, tomur
cuklar ise normal büyüklü
ğüne vasıl olur.

İkinci senesinde ibre ve 
yapraklar normal, sürgünler 
kısa tomurcuklar tabiî bir 
halde,

$ayx: U -    ——— ,

Üçüncü senesinde bil
eti m 1 e âzalar -  İ bre, Evrak, 
sürgün ve tomurcuklar nor
mal vaziyetlerini alırlar.

İikbeharda icra edilen 
garsiyatta ise yaqraklar veya 
ibreler sürgün ve tomurcuk
lar ayni sene zarfında nor
mal vaziyetlerine nazaran 
küçüktürler,

İkinci senesinde yaprak 
veya ibreler daha küçük, 
sürgünler daha kısa olup 
tomurcuklar tabiî büyüklük
teki şeklini alırlar, üçüncü 
senesinde yaprak veya ibre
ler tabiî; sürgünler daha 
kısa kaluq tomurcuklar nor
maldir.

Ancak dördüncü sene
sinde fidanların bilumum 
azası yeni mevkiiyle müte
nasip olarak normal bir 
şekil ahz ederler.

Son bahar garsîyatm a 
gelince: toprak ilkbaharda 
isianmiyecek derecede ratıp 
ve açılan garsiyat çukurlar 
su ile dolmuş bulunan ve 
binaenaleyh ilkbahar garsi- 
yatı imkânsız olursa biîmec- 
buriye sonbahar garsiyatına 
müracaat olunur



Kışı müteakip hüküm 
süren ılık havalar yüzünden 
karlar, birden bire erimeğe 
başlayan ve binaenaleyh 
garsîyatı işkâl eden yüksek 
nevahide ve dağlarda yine 
mecburen sonbahar garsi- 
yatına tevessül olunur.

Sonbahar ğarsiyatı şeraiti 
atiye dahilinde tavsiye olu
namaz:

l=Eğerfidan bir yaz evel 
bulunduğu mevkiden daha 
sıcak bir iklime nakledilecek 
olursa,

2 =  Temamile iklimi sı
cak bir zamana ait ve faali
yeti hayatiyesine teşrini evel 
nihayetine kadar fasıla ver
meyen fidanların ğarsı ha
linde.

Bu gibiler eylül ve ya teş
rini evelde icra edilen garsi- 
yatta kullanılacak olursa bu 
kabil fidanlar da bünye en- 
sacının kemale ermesine ze- 
manın azlığı hasebile mü
manaat olunduğundan ne
batın kısmen veya kâmilen

kışın donmasına sebebiyet 
verilmiş olacağından dikil- 
memesi daha muvafıktır.

İlk bahar ğarsiyatı, Avru
pa Amerika, ormanlarında 
umumiyetle teamül gibi ka
bul edilmiş bir kaidedir.

Mürür eden kıştan dola
yı türabdaki suyun fazlalığı, 
amele vaziyeti ve günün 
uzunluğu ilk baharın en mü
sait bir gars mevsimi olaca
ğını izah eder. Muvaffakiyet 
ise işin sureti icra ve o esna
daki ahvali havaıyeye bağ
lıdır.

Tezekli (topraklı) fidan
ların son ve ilk baharda ol
duğu gibi kışında garsı ka
bildir. Küçük fidanların bü
yük tezeklerle garsı halinde 
tecessümat vetenebbütünde 
hiçbir arıza müşahede olu- 
namadığmdan her mevsim 
için muvaffakiyet mevcut 
demektir.

nakili

Orman Amenajman ve 
teşçir müdürü

A- Mitat

SuVI I İl

Amenajman muhtırası : 3
teşçir

Amenajosi icra edilen bir ormanda 
muhtaç! teşçir olan sahaların teşçir 
pîiamm yaparken İlk evvel düşünü
lecek nokta hangi cins ve ya tohum 
İle hangi us ulu ıı tatbik edileceğidir, az 
masraf ve emekle temin edilmesine 
nazaran burada tavsiye edilecek usul, 
tensili tabiidir, mecburiyeti katiye 
varsa o zemaıı teşçiri suniye tevessül 
etmelidir mamafi hemfc olursa olsun 
tensili suniye karar vermeden evvel 
tensik tabii için lazım gelen tedabirin 
en küçüğüne kadar müracaat etmeli 
ve hatta birinci nısıf asır zarfında 
tensili tabiinin hudusuna mani olacak 
eşçari hasisenin kat ve kali vesaire 
gibi avamilin azalmasına çalışmayı tek
lif ye tatbik etmelidir, tensili tabii kabul 
edildiği takdirde katiyat mevsimini 
tohumun teşekkül ve dikilme mevsim
lerine göre tarizim etmelidir, teşçiri 
suninin kabulü takdirinde cinsi eşearm 
tayininden sonra, zcrlyat veya garsiyat 
usullerinden birisi ihtiyaç ve zarurete 
göre kabul edilir, plana Idhal edilecek 
sahalar atidekiler olmalıdır.

1- boşluklar, 2- katiyat yapılacak 
maktalar, 3- kati ziyaî ve tefrihe tabi 
tutulan Vebu yüzden sathı otlarla 
örtülmüş meşacir. işbu sahaların mec
muu bulunduktan sonra devre taksim 
edilir, harici kısmet her sene teşçir 
edilecek salıayi giisterir. katiyat pilan- 
ları heman umumiyetle on sene için

tanzim edileceğinden teşçir pîfanr dahi 
on sene için tanzim edilmelidir, içşçi* 
amefiyatma katiyat gören maktamdan 
başlanmalıdır, bittabi burada her makta 
ve maktaj taliden her sene ne kadar 
sahanın hangi senede hangi cins ağaç 
veya tohum ile ve hangi suretle zer 
veya gars suretiiemi ve milcedck'dcfl 
veya ıtmamenmi teşçir edileceği 
pilanda ve şutunu mahsusunda gös
terilmelidir.

Bittabi boşluklar ınuvedded- n ’ ■ 
diğerleri itmamen teşçire tabidir, fida
nların yetişnriîmesf için lazım geieıt 
fidanlıkların vüsati ve mahalleri, gerek 
fidanlık ve* gerek dugrudan doğruya 
ormansahasi için icap eden tuhunıiann 
mikdarı teshil edilmelidir.

(imamen teşçire muhtaç sahalaı 
şu suretle hesap edilebilir;

Umum vasat — { inakta * usul x 
kesafet derecesi) - boş eraztdir.

garsiyat yapılacak ise boş erazt 
beher hektarda garsı icap eden fidan 
adedıle zarp olunarak umumi fidan 
miktarı tespit olunur ikinci nısıf asır 
zarfında mütebaki sahaların teşcir 
piianı bermnvali sabık yapılmakla be
raber birinci nısıf asır zarfındaki 
teşcirde muvaffak olunamıyan sahala
rında itmamen teşçiri ilaveten yapılır, 
bazan ikinci nısıf asır zarfında büs
bütün itmamen toşcir ile oğraşmakmnsa 
İlk teşebbüste muvaiakiyeti iamme
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çalışarak atideki usule

Ik »KÎt »ar• zarfında muvaffakiyetiV 
» « K  cUc etmek içiı teşci rlıı kaç 

ı&fe, tekrar edilmesi lazım geldiği 
munur. badehu bu tekerrür adi» 
bir noksanı nısıf asırdan tarh 

olunur, çikan adede birinci nısıf asır 
zadında teşçir edilecek saha .miktarı 
»aksini olunur, harici kısmet herşene 
teşçir edilecek saha mikdanm gösterir, 
ba saha birinci usul ile bulunan saha
dan biraz fazladır, bu suretle nısıf asır 
müddeti dolmadan teşçir ameliyesi 
ikmal edllmişolur. mütebaki müddet 
zarfında ise teşçir sahaları bir kere 
daha nazari tekikdeıı geçirilerek itmam 
edilir.
esnayi teşçirde her sene teşçir olunan 
sabânın mikdan, tarzı teşçir, envai 
eşçar, sarf edilen tohum ve fidan mık- 
d m, mesarifi saire tespit edilmelidir.

Tensili tabiiye tabi tutulacak sahalar
ın ayrıca yeküııü bulunmalı vebu 
ameliyenin kaç sene zarhnda ikmal edi
lebileceği ve hangi mekandan başlana
cağı ve takip e i  ilecek sırayi müşir 
bir pilan tanzim edilmelidir, tensili 
tabiiden muvaffakiiyet hasıl olmadıği 
taktirde teşçiri suniye muraceata mec
buriyet vardır, bu gibi hallerde muhta
cı teşçir sahalar baladaki izahata
nazaran tespit ve teşçir olunur,,___

M. H .R

Terfi ve tayinler
Adana orman başmüdürü 

Abduikadir bey orman umu
mî müfettişliğine; umumî 
müfettişlerden Celal bey El
malI Kara Çalti komiserliği
ne; Bursa orman müdürü Mi- 
tat b İnegöl Ulu dağ komi
serliğine; yerine Ankara mer
kez müdürü Eyüp Sabri b. 
Silifke orman m.d. Halil b. 
Aadana başmüdürüriyetine; 
Antalya müfettişi Hulusi b.- 
Bahkesir O. müdürlüğüne; 
Balıkesir orman müdürü İs
mail b. İzmir m.İstanbul mer
kez m. Kemal b. vekâleten 
İzmit m. İzmir müfettişi Züh
dü b. Silifke m. Çocak dere 
fen memuru Abduikadir b. 
İzmir merkez m. Ankara 
merkez m. Memduh b. Bey
şehir Anamas ormanı husıisi 
Ksmiserliğine; Samsun mü
fettişliğine mahalimezkûrfen 
memuru Selim b. Tokat müf. 
Nafi b. Ankara merkez m. 
Kars fen m. Cemal b. Ahi- 
dağı hususi fen m. Devrek 
fen m. İhsan b. Zonguldak 
müfettişliğine tayin kılınmış
lardır. Cümlesine muvaffaki
yetler temenni ederiz.

/
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Muhterem okuyucularımıza

Bu nüsha ile abunamız bitmektedir, ikinci seneye ait 
nüshaları muntazaman almak isteyorsamz obunalanmzı 
tecdit ediniz. Tecdit için bir an evvel açık ve okunaklı 
adreslerinizle müracaat edilmesini ehemmiyetle rica ederiz.

M-Airr

■= içindekiler =-
i l u l ı t ı  r e  ın  o b  u y  u r  u t a n ı n ı z a  . . . , . . C *m *4fri h f j f t U  f* b tr

K a y n ı  t r a v e r s l e r i  n e  k a d a r . d a y a n ı r l a r  . . R E f 'M *

H a c im  ta h a m m îiM  , ■ . . . . . .

K e p e k le r in  t e r b i y e s i ............................ ......  ■ • - . D r .  T k V F Î K  U J

A v c ı l ığ ın  O v m a n tn i t l i t a  e h e m m iy e t i  • - . • , M U # T A r i  ı - r . M / i

İ s t a n b u l  O r m a n  A m e tm j ın a n  G u r u b u  . . . Ş E V K E T

K e r e s t e  s a t ı c ın ın  b u  İ ş u b a t  a y ı l ı d a k i  in k iş a f ı *  •  «
K e r e s t e  s a t ı ş ı m l a  k a b u l  m e s e le s i  . . . . *  *  •

f i İ N G O  ................................................
H a r i c i  Ve D a h i l î  .O v ra m u -ıb k  a l e n im d e  . »  * *

H a b e r l e r  . . - . • ■ • ■ • • • • * ♦ »

T a k v i m l e r  . . • • . • ■ * * • • ■ • *  *  *

'Fiyatı 25 kuruştur



k



Ş'a-yı; 13

Kayın traversleri nekadar dayanırlar?

jg j |

urumu ve a v »ra  Eylül şayı- 
sam a M ithat B. odun traversler 
hakkradaki yazışıl© kayra orrnan- 
lar»rora îçüu ihzari kabil olan te
vzii a tiye  ibaret etti, Zengin ka- 
ymiıklarumz kendi talîlerine- bıra- 
fc^cB^^iıırurken avrnpadan b ir çok 
külfetlerle travers getirtm enin İk
tisad î m ahzurları üzerinde fazla 
duracak  değilim. Memleketten dı
şa r ıy a  akan para. Çürüyen orm an
lar, iş  bekleyen amele ve ' daha 
bâzı ufak îefek sebepler bu ham 
mahsulün artık memleketten çıka
nını asım icap ettirecek  derecede 
kuvvetlidir.

T ravers yapmak ne otomobil, 
ne kâat. nede bir şeker fabrikrsı 
kurm ak kadar guç ve masraflı bir 
iş degüdir.

Demir yol yapımı ilerliyor ve 
ilerliyeeektir. B u  esnada yeni tra 
versler kullanılacağı gibi eski iıat- 
İardada dayıma değiştirme yapı-

yîz. At'f'upa kerede ticarethane ve 
fabrikaları île muamelatta, bulu- 
uacak okuyucularım  12a avrupada 
muhtel i f  merkezlerde},' i m it i/tteisil* 
lerîm ts casitasiyle muavenet ve 
yardım da bulunabilir, -isten Ucu 
kaUdeklar* tem in edebiliriz. Asm~ 
m*zcta ticaret reklam ile kaim dir.

lacaktir. Demekki biz her. zaman 
içtin tra v e rse . muhtacız.. Fazlais-, 
tihsalâtm ihracı daiina: kabildir; 
bugün bile kendimiz kullanmadı
ğımız halde ham travers i İhracatı
mız vardır.

Demir ve ^âğaç travers : m üna
kaşası çoktan ağaem lehine hal 
edilmiştir; hakikat ispata muhtaç 
değildir: etrahmıza bir göz gez
dirmekle vazıyeti - ahlamak • kabil
dir. Memleketlerinde demirden. bol 
bir şey oîmiyan hükûmetler dlşarr: 
darı odun tıh v e rs^ e th ^ y d iS y d '^ ^  
tıklan demir traveasleri; ne odun 
ve nede demir travers ̂ mpamiyan 
ecnebilere satıyorlar. Buda en keş
kin surette ispat ederim

1 — odun travers demirden 
iyidir.

İktisat bugünkü yaşayısm temel 
taşıdır, en ince hesaplarla ucuzluğu, 
ispat edilmeden hiç bir teşehbusö 
geçilmez; ettraflı denemelerden 
şora tahakkuk etm iştirki:

Mecmuamız mesleki alakadar d- 
deri her dürlü ilanları kabul e$er- 
ve bunların Avrupa »lecnmalann- 
da dahi -neşrine tavassut eder. 
Okuyucudan m tzı n teveccüh veteş^- 
tiklerine güvenerek ikinci şenelil; 
neşri hayatımıza giriyoruz.

Cemiyet H eyeti İdaeesî

3

2 — Odun travers kullanılması 
demir traversten daim ucuza mal 
oluyor. Pek basit bir hesapla de
mir traverste İsrar etmenin mana
sızlığım ispat etmek güç bir şey 
: değildir.

Ağaç travers kullanmamızın 
menfaatimiz icabı olduğu hakkında 
bukadarla iktifa, ve buhususta bir 
çok müspet. tecrübelerin neticesini 
"ritkkamlada ifade etmeniu müm
kün olduğunu ilave ederek asıl 
meyzûurauza geçiyoruz.

Malumdoi'ki traverslerde ava 
nam en mübiny şartlardan birisi 
da^m khhktır. Bu satırlarla Ala- 
manyad^yapılmış dikkate şayan 
"bir tecrübeden halis ederek kayı
nın arkadaşlarındaii hiçte geri kal
madığını, hatta geçtiğini rakkam- 
iarm vuzuh ve, belagatına istina
den îzaha çalışacağım.

1897 senesinden beri i ’rnsia 
orman, taharriyatıfeımiye müesse- 
^s^jŞe:.^mcndüfer merkez idaresi 
tararından, muhtelif surette hazır
lanmış kayın traverslerinin - daya- 
hitdılıklai’i. hakkında müşterek bir 
deneme yapılmaktadır. Tecrübe 

inci yaşındadır. Bu de
memeden ilk defa 1910 senesinde 
yei^-'^cnajıciv^eslinin büyük hoca
larından \ Şpvappach» mufassalau 
bahs etmiştir. Biz bu tecrübeyi 
zikir etmeden evvel Ahnauyada 
ağaç traversin babası olan- 'Sclm-

: 13 -———------- ——-——

iedls in pek uzun ihtisas ve Uzva
be senelerinden sora v asi i okfcğı 
neticeleri kısaca, gözden geçirelim

'Schueidt ' diyoriti *ham kayu: 
ıraversk-riııis Ur kaç senede çürü
melerine inükaUİ iyi tenkıye edil
miş kayın traverslerinin Fennin 
demir yollanırda fevkalâde dayan
ması üzernıe bunların Almanya- 
daua külianıîfuâsuia başlandı. Tra
versler ilkin kiortotva ve sofadan 
katranla tenkıye ediliy^rlanh. Tec
rübe oderoce iyi netice veriyorduk! 
1908 senesinde Almanyada kuk
andan traverslerin yâz»ie yetmişi
ni kayın traversleri teşkil «diyordu.

Hiç bir ağaç kayın kadar iyi 
teakiyö kabul ©feaeri Meşe ve çam 

(haşebisadîk) yalnız gibi özni i baş*** 
hisadik ] ağaçlann vaiiuî ?>sşe»tkâ' 
zipleri tenkıye olunabilir. Birinci sam 
bir kayra traversi &î, meşe traversi 
8 kilo gram katran içerler. Böyle hır 
kayın traversi 126, çam 70. meşe 
ve demir59 kik-jur, Kaym traversi bu 
yüksek ağ*rhğıîe raylara ziyadesdo 
saîamhk bahş eder. Kayram tezki
yeye gayıimûsayit kırmızı 
velce endişeyi mucip ohmışsada 
lamım çürüklüğü çok dmyamkk 
olduğunun ispat eu ibnesi ve İterin 
turam katranla muhat bulunmasa 
bu S İ p f i  bertaraf eöıâşör. Bu- 
ı-a mukabii | | j | | §  . t e t o t Ş â *  
vüıtikliSk b ^ a a s ı ^ - M » ^ -  j |  
yuım fada SSfIÜ ve t e  •

\ :



î«OP& bite bUllÜ 
ahîaşth vorkî ^t^fötîöiö 

çnr kısmı ağaca tazun değiîdirJ 
£ ^ s  üzerine tenkıyeden sörfe 
öava h<şdjusite katranın bm iüıkta- 
n  sızdın ima k usulüne müracaat 
t sû 1 m istir. Bu aynîde 16 kilogram 
kstran kifayet etmekte ve masra
fı çok azaltmaktadır. Kaym trâ*. 
v örslerin in  ray altına gelen yerle
rinde yuva açmağâda hacet yok* 
tor: bu yalnız yumuşak od unlu 
ağaçlara yapihr. 4 Sehneidt' son 
st*z olarak kaym , traverslerinin 
en dayanıklî ve en ucuz olduğunu 
beyan etmektedir.

Eber&va idedeki tecrübeye';ge*] 
lineer

Denemeye konan traversler 
455 tanedir, ağaçlar kısmen kışın, 
kısmen yaznı kesilmişlerdir: çatla* 
mağa manî olmak içün bir kısmı 
ormanda derhal demir çenberlerle 
teçhiz edilmişlerdi, bir kismmada 
<hava- çatlaklarına karşı kuruyucu 
m addes ismindeki müstahzar sü
rülmüştür ve keza bunlarada demir 
çenber geçirilmemiştir. Bütün tra
versler. altısı 70 ve biri 35 taneli 
î  seri üzerine tertip ve öylece 
tecrübeye konmuşlardır. Deneme 
pĞanma göre birkaç seri hemen 
kesemden sora bir kısımda 6 ay 
p p l  terkiye edileceklerdi; lâkin 
tw farklı muameleden vaz geçmek 
taer b e r iy i  hasıl oldu: zira

âra;tenî^y0> ediîeri travers* 
J ^ d e  çatlıyorlardı; bun- 

ötĞârii Umumf traversler kesi^
; dikten üzün: vakit kurumağa 
djırakJİmahdırîar

Traversler seri halinde, ardısıra 
Berlin ı~ Stettin battdaâi yatırıldılar;; 
soradatı buradan bir kanal açıldığı 
için traversler Ebersvvalde *; Frank- 
furt yoluna getirildiler. Traverslerin 
yattığı yer düzdür- altlari' e le n i i^  
çakıldır; herbiri. takriben . 2  santi - 
metre çakılla: örtülmüştür; tÇfeir 
iyidir, alt tabakaturptun lier travers 
bir numara taşır. Her birmede de
neme kütük defterihede huSü-^ bir : 
şutun tahsis edilmiştir.

Bbei^yvaîdedelnf Prıısmr,ormaSi 
taharriyat istasiomı müdürü srfatile ' 
profesör Schvvappach 1910 -sene
sinde. . yânı tecrübenin 13 üncü 
yılında hasıl ettiği kanaati i Şöyle 
hulasa ediyordu..

1 ^ B a ğ la m . beyazözJü.: Kreş-- 
zotlıı katranla teukiye edilen tra
versler pek mükemmeldi. yeTieü; 
aşağı 20 - 25 sene dayanırlar.

2 — Kırmızı özlü ve sağlam 
olanlar endişeisz kuliamîabilirler; 
kırmızı öz üst yüzdeolmamâİi ve 
maktam yüzde 25 ini geçmemelidir. 
Boz özlüler asla kullanılmamalıdır.

1 — Orman idaresi travers için 
yalnız sağlam ağaçlan ayırmalıchr; 
çürük ve kaim dallardan içtinap 
edilmelidir.

m  : 13 — -------- i------- ------—

4 — Tenkıyeden evvel kaym 
traverslerinin kurumasına bilhassa 
îtânâ edilmelidir.'

Bu tecrübe hakkında en son 
malumatı . 1826 senesinde Prusia 
taharriyât istasyonu müdürü müte
veffa Profesör 'Schiîling* vermiştir. 
’Schlllmgin. beyanatına' göre (*} 
traversler 1898 den 1915 senesine 
kadar her sene ve bu tarihten 
itibaren üç senede, bîr ormancı, ve 
şimendüfercilerdeıı mürekkep, bir 
komisyon tarafindan muayene edil
diler; son muayene 1924 senesinde 
yapılmıştır. Kütük defterine .her 
muayene edilen traverste görülen 
her şekildeki değişildik kayt olun
muştur. çatlak ve yatıklar yüzünden 
hiç bir traversi değiştirmek ihtiyacı 
göridmenUştir. Şimdi serileri birer 
birer ıetkik edelim:

d) Tediye; .hamızı karbollii 
sıcak katranla yapılıştır

Beyaz özlü 38. kırmızı özlüler 
31 Moğrâîn;:'mâyî--lpddişlerdir. Bu 
usulde -fâzla katranr sarf edilir.

- İ ; —: . Orta yaşr 77:-- 90. odunda 
kırmızı öz yok.

o- — Kış kesimi 1896.

Seri l — Tenkıyeye 9 haziran

(*) Zdtsdmft €?. u. T. W. 1920 | | 1  2.

... - - ■■•■■■■---- :--- - Yıl : 2

1897. Kesimden 6 ay sora yatırıl
mışlardır. 26 sene sora hala hiç 
bir taban değiştirilmeğe muhtaç 
d e ld ir ,  hala bir çürüklük yoktur.

Seri 2  — Tenkıyeye 9 ağustos 
1897. 21 evini 1897 de yatmlroış* 
lardın bu seri ikiye ayrıldı: Kesim
den sonra, ormanda demirle çen- 
berlenenler v e hiç çen-berlenmı- 
yenler. Her iki muamele .hiç fark 
göstermemiştir. 26 sene sonunda 
hepsi sağlamdır, hiç bir taban 
değiştirilmemiştir.

| —  Yaz kesimi. Haziran 1897.

Seri S — Kesimden sora ağaç
lar 4 hafta dal ve yapraklariîe 
yerde yatmışlardır: bundan Sora- 
traversler yapıldı: bava çatlaklarına 
karşı koruyucu madde ile tila edil
diler ve 4 hafta daha ormanda 
yattılar, tenMye 14 teşrinievel 1897 
yatırma 16 mart 1897 . 26 sene 
hiç bir çürüklük görülmemiştir: 
hiç bir travers d eştirm ek  lüzumu- 
uu kö^termemiş^r.

Şt*ri 4 — Ağaçlar kesimden 
sora derhal imâ) edildiler, tepelerde 
ormanda yatırıldılar. Bir kısan 
imalden sora çenberlendiler; bîr 
kısmına da konıyucu madde sürüldü, 
bunlar çenberİenmedfter, tenkiye 
11 ‘Şubat 1898. yânı Kasımdan 
8 ay sora; yatırma 16 Mart 1898. 
yatırdıktan
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değiştirilmek lüztunuun. gösterîuiş- 
'erdir. Çürüklüğe maruz feâbfi--- 
traverslerin herbiri sürüldüğü gibi 
daha 6, 12. 13 sene dayaudılaf; 3 
tanesi halci değiştirilın emiştir.

Schvyappaoba güre tila edilmiş 
traversler ivi kunıyamaıhklari için 
daha ziyade çürüyorlar,

H  -- Ağaçlar kart, 160 yaşın
da * kesim, kışın. Kyuunuevel 1S96.

v^rf ~> -  Kınmzl öz yok: ten.: 
kiyc 0 Hazîrau l$î)7; yatm na râl 
Eyîûî 1807. Yalnız 35 parça; çen-
berle-nm..

-6  Senede hiç çürüklük görid- 
s*erö% hiç luri.şi değiştirilmemiştir.

S'*rt ç  — Kısmen ç*»kça kırmızı 
Mrffc tenkıye İ  Haziran 1807; 
r rö n a a  21 Evi âl 1807. Y almz 
T^bedenmiş.

18 Sene sonra bir travers yu
ta n  TfBOdnde dağılma eseri göster
i l i  ve yatırmadan 26 sene sora 

2 t inci senede 3 
ı ^ r 5- daha dağılma alameti

• tdilüüş-'. ■ tl*SCverslefde 
. 'çtb^ikltlk eseri ğörülındŞ; öîü|>;

j tane' çeııberlennus ve 
■ 1  1.1| adet

termişlerdir. Fakat hala' değiştiril
mek îiizıunu ğöriîböe^^îrif. Bü. 
netice kırmızı özün çok iyi olduğu 
fikrîni bir. a z : vSâ^mışfir,- 
demiryol idâfieŞh 1. -nispetinde: 
kırmızı özü kabul etmeM^dıK

B) K lo rtu iia -. m ah lu liv la ; . 
te n k iv ^  (*)

Beri 7 — Y aş 85: 'ku'mızr:: ;bzi:; 
yok; kcSihı ;İ88Y: yalnız:. teniaye- 
Eylül 1808; klorzeibak. rnaiduipna 
G pg»ğram katran karıştırma k-süre- 
tite yâpdîûiştiri (**l

Tattırdıktan § ^rielsörâ. üçVİr^: 
verste çürüklük gOrühnöştür. 25; 
sene sora birinde daha çürüklük 
eseri müşahede edilmuystm Hiç birisi 
değiştirilmemiştir: hepsi yatmakta
dırlar.

Eğer umum seriler güzden ge
çirilirse gdrülürki traversten 
26 senede S tanesi değiştirilmiştir; .

(*) ftu usul yoktan nİK'trokfnr.
<**> Bncîa roetroMor.

Sayı : 13 7

yuvarlak hesap yüzde 1.8 gibi az 
bir nispet. Eğer dördüncü seri, 
yânî yaz kesimi hesaptan çıkarılırsa 
385 travers kain ki bunlardan 26 
sene içinde yalnız, bir tanesi değiş-:, 
tiribmştir: buda binde nispetin 
dedir. İşte kaynan traverslîk. için 
biçilmiş kaftan olduğuna parlak bir 
debî...

> Bütün dikkât 4  ye altı numaf 
fak serilerde, tekasüf etmektedir. 
Ytatiyat m en in i .ğe kirinizi öz... 
■Yecrübeye dayanarak denebdii ki: 
-kiş?^^knî en büyük, ehemmiyeti
haîzdud-.

. E ğer ağâçîar tepelerde bir-müd- 
det ormanda yatarlarsa yaz -kesri 
mide aynıjnymetikesbeder. Sebfiî&ğ 
tiîa maddesinden reklam ohdasra 
diye-' bahs etmemişse de gerek 
;^buvappach ve gerekse demiryol

idaresi bunun zararlı olduğunu, 
söylemişlerdir. Tecrübe Jarvnz3 
özün itidal derecesinde olduğu 
halde zarar vermediğini göstermiş
tir.

Schüvappach beyaz özlü travers
lerden muterizane bir surette bahs 
ederek bunların büyük batlarda 
20 -  25 sene dayanacağından desı 
vurmak kabil olacağım söylemişti, 
halbuki 26 sene sonra bile değiş
tirmek lüzumu görülmemiştir'.

Pek ciddi ve uzun bir tecrübenin 
neticelerini böylece gördukfensora 
kayrn ormanlarımızın, çürüyüp, git
mesine y^ ^  sene bir iki milyo
nun dişan 'aimıasmdaki hikmete 
benim kadar karilerde şaşacaklardır.

.Mftaih ~ Kart J0&.

■ Recep ~ .

ATnenajman^ .

H âcim  teham m ülü

. - OrrUanlarin-Itece^s^at ve hac- 
inini bulmak; için meşacirin teltibi 
nsnlmm kabulu dietianönulpn dahi 
hacme nazaran tespiti fikrini do- 
;^armuştur. Bu meseleyi fik ew el 
-^fttaumur) mevzu bahs etmiştir. 
Kemmiyet noktai nazarından azamî 
istifade için en yüksek tecessümat

zemamm tahdit ederek işletme ya
şının hâ̂ ah tespit edilebileceğini 
ispat ettti. (
bn meseleyi pek geç mütala etmiş
lerdir. ' Ez cümle ( Pertbuvş) yüs- 
ata nazaran amenaje edilmiş bir 
ormanın işletme vasile, tecessümafa 
mütevaşsıtasun tetkik ederek te-



ba.tmmuO bulm ak usuMî.'û tesis.: .Juek(;^:!77\,Moiua£ her şekil m eşçere 
mu. Bu :>a?«nyoîer b ir tatbiktir. ve or-

• 'm m nedun, -arasm dii . köîây. norma} b ir hale
»îîdkes b  kmıo-cb.

F ak a t A lam anyada ( Mo^er ) 
İ Krfrîttn/tr ) ün ve ( Scha>lenhnch ) 
t Dtt&frmçl) iu m ütalââtm ı aynen 
tem em e ve kabul e ttiler. Almanya- 
ıîn bu nazariyeler derhal ııeşrediî- 
oiği içm.'.-ysahai ta tb ik  bulm uştur. 
F ran sad a  işe ta tb ik  edilem em iştir. 
F ilhakika o s ıra la rd a  orm anların  
tab i tu tu lduğu katiya! Varna m üsait 
baîunm iyordu- A lm auyada ise om 
m an lar çoktanberi ka tivat ğoraıe- 
-uuştİ. Vazıyeti um ım uıiiyesi gayrı 
m üsaitti. İş te / bunlar orm anların 
m untazam  Var su re tte  işledilmesini 
geeiktünıîişti: İS  inci atarda hacmi 
usu lde am euajm ana m übaşeret 
edildi Bu şu a la rd a  A vusturyada 
büsbütün başka b ir usul ta tb ik  

ŞİtS ıneğe- başlandı. Kamera! nam ı
nı taşıyan  ve oldukça uzun bir 
m üddet A vusturya ve Alrnanyada 
tatbik edilen bu usul orm anın te-i; 
cessüm atı m ütevassıta . hacm i hâ
zır ve m evcudu tabiisine ' is tin a t 
etm ektedir. Bunun Alrnanyada 
’ ffr*Hd^s-I/rrr/ptr) F ra ıısada  f 3Mard)

, u s u lle r i takip etm iştir. 
H acm e nazaran  tehammüîvm tatb i
kî tesr>d edilm iş bir hasılatı elde 
cdrn^eye kadar orm anı gözden ge- 
fğrpv^j& ı ibarettir. Bu cilıet seçme 

... _ ; •• -azam orm anlarla  ba- 
tr'f&drt o rm anlarda ta tb ik  ediî-

ifrağy edilebilir. Hacme nazaran 
Aiddu-mnülıi Şenevivi tespit etmek 
için asadaki nokutaya. istinat etmek 

ylâzım dııij^

1 — Tecessüm atı umumiye ile 
/devir;

2 — Tecessüm atı umumiye ile 
mevcudu tabii. H acm e nazaran te- 
hâmmülüu tayini '.her sene nıusavi 
hasılat a lm ak  ve m uayyen bir de- 
v irz a rfm d a  eŞcârı meycude kat 
edilmek suretiyle ormanın işletil
mesini normal b ird e k i e iı-caım is
tihdaf eder. F ilhaldka birinci de
virden - sonra :■böyle b it orm anda 
1 den n kadar bütün yaşlar meşâ- 
cirde teselsül eder. B urada meşa- 
ciri derhal ihya edilmiş farz ediyo
ruz. Bazi cüzi fark lar olabilir. Me
se lâ  bazı m esaeir m uhtelif yaşlı 
tabâkatı ihtiva eder. Mamafi bu 
am eliyatta  norm al bir şekil istihsal 
edilmiş ad olunabilir. Çünkü ayni 
işletme tarzının uzun m üddet ta t
biki maksadı tem in edeceği bediili 
bir şeyd irF  Mevcudu tabiisi [ "Vı ] 
ve hacmi hakikisi [ V ] olan bir 
orm anda her sene tecessüm atı 
bakikiyeye ınü^avi b ir hacim 
ile beraber [ V — Vj ] arasındaki 
farkı hacım dan muayyen bir parça 
kat edilir. Neticede orm an norm al 
bir şekle ifrağ edilmiş olur. Mev
cudu tabiinin fazla zuhuru halinde7/*n
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aksi kaide tatbik edilmelidir. Fil
hakika bu suretle tabii şekil istih
sal ve Iıer şene teeessüm ata mü
savi kativat iera ye bir semdik fa
sılalarla senevi bir işletme tesis e- 
diJnıiş olur. Hacını usulü her şekil 
ye idarede ye henüz tekarrnr e t
memiş: bunların aracındaki vaziyet-, 
lerde asgari masarifi nakdiye ve 
azami istifadelidir. Gerek katiyatı 
tensiliye ve gerek diğerlerinde sil
vikültür kavaidinm tamamii ta tb i
kine müsaittir. Bilhassa kati yatı 
tensiliye gibi tedaim i hususiyeti 
istilzam ettiren katiyata ta b i or
m anlarda ve aynı zamanda en ih
tiyatlı ve tehlikesiz olması d'olayı- 
sile gayrı muntazam ve ya anor
m al orm anlarda diğer usullere ter- ' 
cihan tatbik edilmelidir. Bu usul 
ormanın umumî hacmini tesp ite  
m edar olacağı gibi meşaeirin te- 
cessümat kavaniniııi ve mevcudu 
tabii tetk ikat ve taharriyatm ı ifaya 
hizmet eder. E ğer bütün m ahazır 
ve tehlikeden kuıtulm ak m atlup 
ise ğavet ihtiyatlı hareket ve sık 
koııturoî maksadı temin eder. İş
letme kısa bir devir için tanzim 
edilmelidir. Hacını usııli arazi üze
rinde mekatiuı tebellürüne de mün
cer olabilir. Yalnız hacım usûlleri
nin bazı mahzurları vardır.

Mesel ayam eliyat hakinle İfa ve 
kontrol edilmez ve tekip münhası
ran  mevcut ve tecessüm atı tabiiye 
üzerine hesap edilirse sağlam ııe*

H
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tice vermez. Bu mahzur adedi eş- 
car ve vüsat usullerimle yoktur.

: Hacim  usul i pekte basit bir usu; 
değildir. Bir ormanın hektarada 
tecessümâfe seueviyei mütevassıta*
sı 4 m etre mikap, fakat senevi
katedüen m iktar 6  m etre mikap
olursa her sene iki m etre mikap
fazla k a b y a f. dolayısile biı mazari
muayyen bir müddet sonra; orman
tamamen istihlâk e r im iş ohır .
Filhakika tekip hatası ve amenaj-
manın yanlış tatbiki bu netieeyi
meydana getirir. Yanlış tatbik e-
dilmiş b i rk a ç ım  usulü ormanda
çürümüş, ve işe yarannyan eşearm
terakümfuıede sebep olur. Vüsat
usu Jile yapılan bir tehammülde bu
mahzur varit değil dr.

Bilfarz 60 hektarlık bn’ orma
ııumz 30 sene devirle islet ilse her
sene 2 hektar kat edilmii  olm v
Biz yanlışlıkla öS yerine 60 hek
ta r  almış olsak 29 mcı sene niha
yetinde ormanda katiyet devri ik
mal edilmiş olur. Ve neticede or
man 29 sene devre nazaran ame- 
naje edilnoşolur. Adedi eşcar usu
lünde dahi ayın tezi m üdafaa ede
biliriz. Meselâ beher sene altmış' 
santim etre kutrunda- 100 ağaç ke
silmek şartİte amenaje edilen bir 
orm anda bir müddet sonra aynı 
kuturdaki eşearm  ademi mevcudi
yetinin tahakkuku halinde tedricen 
aşağ kuturlara inilir. Neticede 60 
santim etre kuturluk 100 ağaç ye-
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Köpekierm terb n
Kop^^<? bavî$£nâ.ğı öğretm ek  

Y a v ru  k.\ğ*vh kapm  11; önünde 
vsü*jxin «sunun a k a r  n a k ıs lan le  kain* 

..c .im asuu  beklediğ i v a k it otıa 
y av ru cu k  n iş a n  mı ç ıkm ak  istiyo r- 

di ve so ru lu r. Y avru  hu e sn a d a  
h itap  ed ild iğ inden  a rzu 

l u m u  y erin e  g e tirileceğ in i ümit 
«ster ve  sev inç  te za h ü rle rd e  kny- 
m ü iiitu  k a n am a ğ a  ve k ap ıy a  «logru 
îsıçraîiıaga b a ş ıa r . Avın su a li te k ra r  
i■.«jmîıiZılo vav ru  k o p ek ' h av lam ak  
n-m ıîüklerim  gjpsterir. Z a ten  ei’en-
• n su n a  «!<• isted iğ i budar. K apıda

hkçc efem iisi onu o k ş a r  ve 
b rav o  y av ru cu ğ u m , veya, b ravo  
iıe ic to r. iu tab ile  v ap tığ ı işin  doğru 
“ :>i:^iiinı a n la tm a ğ a  çalışır.

K öpeğv m üm kün m erteb e  erken  
- .av k an ağ ı ö ğ re tm en in  derecei 
^ a^m iin y e tm d e ıı ııe kaklar babs 
'■'t-'*eü» vm e azdır. K öpek nav lan ıağ ı
• e- k ü tla r e rk en  ö ğ re n irse  Imvnu 
ö  k a d a r  e las tik i v< •; k e sb ed e ıv k

A iıîn«.işar, ve küpek o n isp e tte  nyâ- 
m k, sen  olur. Ye köpekle an laşm a 
m eselesi o derece  erken  hal edil
m iş bu lunur. Buna alışan  köpekler, 
ş e s  verir, yavrucuğum  dendiği 
zam an  d erh a l h itabe tev afu k  ederler, 
Ve kolaylıkla ve sevinçle hav lam a
ğa  basla r. Y em ini ve rirk en  p e y in  

kapıyı aça rk en , köpeğe, ses  y e n ip  
yavrum  d iye  h itap  etm eli ve  cevap 

•ald ıktan  sonra, derhal yem ini y e r 
m ek veya kapıyı açm ak  şnretüe- 
m evakiin  ıloğru olacağını m uhtelif 
okşam a şek ille rd e  Köpeğe ajılatm a-
ğa çahşmahtlır. '

Bıı şekli te rb iye , köpeğin âtisi 
içm çok kıym etlid ir. H ak ik a ten  çok 
geçm ez, bun a  a lışan  köpek ler defi 
h ace te  ye ltend ikçe  d e rhâ l kap ıya  
tevcih  ed er ve h av lam ağ a  başla r, 
Bu esnada  ğöpeğ i okşatilalı v-ebu. 
h av lam ala rın a  İnç b ir zam an  lak ay t 
kalm am alıd ır- B ilakis. köpek her

ur öş» w  vahnî AO santim  kıtrnr- 
£ . v;n’ «mitilmiş t »hır. Ivmaen- 

ÜŞühuılı tatbİkilHİe 
r.“>*'r~ri arslivenuı tekininde uzamı 
t-yaîiı ruirrkt-t ve tatbİK ediiebile- 
ığ* • ir  vüsat nştıiım ı*ac-*u. 

o.r.e>nreivk sam ıı bir şek* 
- ■ • * . . i l er  bir şekli

ila ecnasi

e şc a r  içm ta tb ik  ed ilecek  m uhtelif 
usni ve d u ş tu r la r  m evcuuttu r. Bu 
uusjflşSJn ta fs ila ta  g irişm eden  evvel 
Isianbu lda  teşekkül eslen am enâj- 
m aıı kom isyonu ta ra fın d an  tesp it 
ed ilen  ta lim a tn am en in  tasd ik  ve 
tam im ine  in tizarı dah a  m ünasip  
görtliik .

Ü  H . R .
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havlam a akibiııdç ev halkından 
binsiııin  yanım ı geleceğ in i apğren- 
ıneli ve m aksisiz havlam anın ceza
yı mucip olabileceğim  bilm elidir,.-

K öpekleri hav lam ağa a lıştırm a 
keyfiyeti, köpeğin is tid a t tab iisine 
göre  güç veya kolaydır. B ütün 
g ö p ek ler b u , hususta  avn ı sey ak ta
değildir. Beri b ilhassa  y av ru la r ile 
oynam ak, o n la ra  sevdikleri şey le ıi. 
ğ ö sterm ek  su re ti le buna. ekseriyetle  
m uvaffak oldum. B un lara  gösterilen  
şeyleri a lm ak  tehalükile. hav lam a 
istidatları; ink işaf eder ve çok ğeç- 

: m ez bu havlam ağı; öğrenirler.

Grene -köpeklere havlam ağı öğ- 
retm eniıı. .-en yseri. b ir -'çaresi--de, 
kapının dış kısm ında, odanın iç ilip  
deki yavrucuğu, kapıya vurm ak, 
ve- ona seslenm ek suretiîe sabır- 

^ azh ın d ıra rak  bin netice havlam ağa 
davet etm ektir. Y avru  köpek ses . 
verdiği gibi .kapıyı açm alı ve  onu 
m üm kün olduğu k a d a r  o k şay a rak  • 
bravo  yavrucuğum , kelim elerde 

. ta ltif  edihnelidırAğ

Ç’ok iyi neticeler elde ettiğim  
bu usuli b ilhassa  tavsıve ederim .

Bu islere m ütem adi b ir sab ır 
Göstermek suretiîe m uvatfak olıma- 
cağm ı . söylem ek zaıtdir.

Y avru köpek terbiyesinde üç şey  
lâzım dır. Bu üç şeyin birincisi sabır, 
ıkıncısi v san ır ve üçüncüsü yine 
•'sabırdır.

Aıılatdığımız usullerden biri.-m- 
köpeğin kolaylıkla ses vermedi te 
min edildikten sonra meseleyi bilim? 
nazarile bakabiliriz- Çütıki yavru, 
bundan sapara ev iıalkinin bu 
susdaki davetlerine derhal tevafuk 
eder, ve td ıassü sa tın ı i tavla; m m 
şeklimle tecelli ettirm eğe tehalük 
eder.

Y avru köpeklerin, kapnya tır 
m anm ak', suretiîe içeriye v e y a d iş a r . 
n y a  çıkmak is te m e s in e k a t iy e n  
m üm aııiat etmeli, ve bu hıısusdaki 
arzusunu daim a.seslenm ekjşeklinde 
tezahür ettirm esine dikkat eyle- 
melidiryy

Y avru köpeklere, aksum  yem e
ğinin ne pek erken ve nede pek 
geç verm ek: ve bıı vakitlerde kat
iyen su içirmemclidir»'. Y avru köpeği 
ya tırm adan  eveî de beîıem hal diğ 
ş a n v a  çıkarm alı ve  defi hacet 
ettirm elidir.

Y avru  köpekler | |  odada <>tnr-. 
m aktan ziyade avluda ve b ilhassa 
sokakta gezinm ekten hoşlanırlar. 
Bu vesile ile komşu yavru  köpek
lerle m aarife ed er ve bunlarla  
yavaş yavaş dost o lm ağa başlarlardı- 
Bu bal sayanı arzu işedi- yavru 
köpeklerin yalnız başlarına gezin
m eler yapm alarım ı m üsaade t-ıme- 
m eüdir.

Sokakta gezdirirken  yav ru  kö
peklerin efendisinin yatım dan av-
um a usta rıza m »m ermemen ve



hfcSîV.*. Vv'v'î'oîr., el çırpmak.'.Stira 
î va\v,*ğı işin doğru olmadığı- 
HfİL^foçvk efendisinin yânına 
BEjmK temin etmelidir;

tevafuk edince kepeği 
; ve bravo hitapla rile
stamn doğru olmadığım 
rmelidir.

Köpeklerin zekâsını inkişaf et* 
nek ve zeki köpekler yetindirmek 
iyenâer. Köpeklere mümköD roer* 
?e çok uğraşmalıdır. Köpekterh) 
uf&y:İa insan görmesi köpeğin 
•biyesini yükseltir.

Bilhassa a v  köpeklerinin yalnız 
a giderken veva efendisine refa

kat- edeikeç inşân.'.yanında-bulun
ması caiz olabileceği ve alı vali 
sairede zincir altında kalması icap 
ettiğine ait olan kanaati, tecröbei 
zati yelerime uygun bulmadığım,
işin doğru bıilm iyonun.

Bağ altında tutulan köpeklet. 
Muhitlerine yabancı kalır ve gör
düğü her koy karsısında afallat, . 
Bilhassa şelıir gürültüsü karşısında, 
fevkal'ade sinirlenerek efendilerin^; 
memnuniyet yerine sıkıntı verirler. 
Bu şekilde büyütülen köpekler, 
durgun mizaçlı olurlar, ye muhit
lerine lakayt kalırlar,

* » m (Jrmrr.n 3fckfabfc litjf.fiçıy'fe*
T>r. TFA'FİK Â L Î

A pliğin Ormancılıkta ehemmiyeti
Hesr şeyden evci av eti ve av 

İtrisi varidatı av havvaımtı mob- 
rn olan ve muntazaman idare 
ililen memleketlerin onnaıı lıasıîatı 
■soyanında mühim bir mevki tutar.
■ nv eti kas|»hk hayvanat 
• e bst iık «“Berine nazaran derecesi 
- î t T o '» '  k a l ı r s a  b u u la m ı  k â f i 

IİMGİar*.;;» v-darıkı mümkün. olmiyan 
halkın et ıhtivacmı 

I '.̂ .û -ıT'.da büvük rol oynar. 
& î » a ^  v;3fc*?wn n a iş-

m *za?an îm lihaZJrua

Almanya onnanlanndsc; Senelik av 
varidatı 31 ile milyon mark 
arasında tahmin edilmektedir.

Avcılığı mftterekki memleketlerde 
av hayvanatım avlamak, korumak, 
yemlemek hususumla mevzu ser
mayelerden bir çok lıalk kitlesi 
ve avcılar müsteht olurlar. Av 
teskeresi hasılat:, av vergileri mühim 
bir yekûn tutarlar. Hattâ Ahnaa- 
vada bir çok Nah: veler vardır ki 
bütçı‘lerinin tevazünü avcılık hası- 
lâti sayesinde kapamak kaini' ur.
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Diğer taraftan avcılığın bir mem
lekette terekkisi av tüfekleri ve 
uvcıhk levazmu imal ve füruht 
eden fabrikaların da inkişafım mu- 
| i p  olur.

Harbi umumiden eve] AUhau- 
Tada um um avcılıktan hâsıl olan 
ticaret 100 milyon; mark idi ki 
Alman serveti milliyesinin mühim 
bir lasm mı teşkil edivord u. Maddî 
menafiden mada saydü şikârın 
en büyük ehemmiyeti ırkın dinçli
ğine hadim olmasıdır.

Hiç bir spor yoktur ki avcılık, 
kadar insanları tabiata ısındırsın. 

;^ebpıluıı ümramnâ.^evk. etsin
Günün tâbaver gailesinden. 

>âZMe kalmak istiyenler, . ancak 
:avcılık sayesinde tabiatın ferahfeza 
■^uşunda kuvvet ve kudretlerini 
-tazelerler. Şehir hayat ile kır hayatı 
.Âr%sîndaki mübayenetier bu sayede 
zaiL olmuş olur.

Avcının evsafît şahsiyesi

Ke kadar istersiniz, siz deyiniz 
-yüzleree. ben diyeyim binlerce 
insanlar vardır ki avcılığın selıhâr 
tesiratuıa kapdarak Avcı olmağa 
özenirler,

Henıan tanınmış bir silah ma
ğazasına gidilir. İyi bir çifte veya 
üçlü ( Drilling) j l] seçilir.

[ J ; Üçlölor Alınan ı>îtna»K-ı '  " a 'vdaritım  
kullandıkları *4Ş sam n s lû n  vı> modı-m av Iı'îfı'k- 
ft*rîrfir. um m nryr.tfc; îıa>mn^‘'!<'s. yaı>i
k o ro d an  i  izli o.J w p sa/.'ina attüa&a: iöalı:Hıc «ŞR

Meşin av jaketi. stri çantası: 
getr, fişektik, şık av torbanı. av  

dürbünü, bilmem daha neler satij» 
alınır. Av teskeresi çıkardır.

Avcımızın neşşesiııe payan olmaz. 
Hatta şimdiden müstakbel muvaf
fakiyetlerim . anlâtn zağa başla r. 
Fakat avcılık samatmuı küubüne.
' sırrına vakıf olmadıkça yeyl o 
avcıya, yazık o dökülen paralara!

Avcılığa karar verenler ciddî 
beveskörlâr. ise bâslarkeftber türlü 
gösteriş ve alâyişten içtinap etme
lidir.

En iyisi ha kiki bir avcı ile 
tanışarak ondan ders almak, -onun 
-avcılıktaki' vukufundan istiane 
etmelidir.

Fakat ekseriya her türlü i'tinâ 
ve' ihtimamlara râğinen bir av 
ıımhibbinirı iyi bir aveı olamadığı 
görülmektedir. :

Zîrâ iyi bir .a va olmak yalnız 
mükemmel teçhizatla kaim değildir.

u.yijjhuRi ••li.bna nıvrmi içirt öçüm-fl b ir nnijıl} dâb;ıj 
ilâvo odilmi-dir. ÇiR munJıdaû üiadakflıÎB. iri 
nsfflvaj.i!. *oldak:. ehokoborod U.aÇ Tyjjj,: nSffıbtım 
boşlu?»' a?j/. ü n ! i rw  d o ân ı da dalm aktadır. Bu 
sistoro İkinr! b ir iptıdalıHa saçmayı toplıı bir 
lıatılo nzah mesafeye ulu:a.k içindir. .'Sacdaki 
lıuıu.hıııu içi U^Ulvaı.ıi oîdtt^undan saçmayı daJSlır.

Bo. '('İK'ntı-n bununla yakın tmiSîlfolcrc atçç 
yditir.

.Nık'ttti uı.ı|\~Ul.Vllciy.c( lıali*ile av .uzakİ;ış;,uaJâ 
l>a$lay:tcagmd;tn dçrhal 'kaçmayı toplu. ?cv?wM<çîi 
namlıya mftraraal edorek maksada va<ıl olunur.

Cçlrdcrto mOwlıJkCK-âvcJlar b e r nevi Ç av  
.«ulmb'lb’ vurmaca muvaffak oîabiüerrkîrrndlr-R 
t»n kabil av telek leri £ayeî pratik ™ ylvı-ngBRr.



AvvUUU Ih'î'VCÇİ âlî O \ safi şuh- 
>i\e\t hur.'- ı>U&U5a şarttır.

t - Avcı bedenen. miıeıı tu 
m*fc<s*hlva olmalıdır. Unutmamalı
dır ki avcılık daima meşakı ınoza- 
iuıuk sevenidir.

Avcî Umı. yağımıv. dolıı. kur, 
vukuu ^aklara. dondurucu souk- 

^.io-üs germeye, bazen av 
* ' ;idt- Malinle oturanlara dehşet 

wrvu m e s a fe le r i  yaya yürüyüp 
kat etuıİYc meçbûrkahr. Hatta gün- 

a(- ve susuz kaldığı olur.

Bu sebepten lıerdürlü merakı 
mezâlimi» mütehammil olmiynıda- 

avcılığa kalkışması doğru 
değildir.

Bazen sıhhati pek yerinde ol- 
Bavanlarm uvedık sayesinde sıh* 
lıatlerini kazandıkları vakısede, 
s&hat kazanayım diye avcılık yü
zünden bir kimsenin kendisini 
‘»•î-bütün lıurapetmesine asla cevaz 
verilemez.

2 - Avcı tabiatta his etliği hey 
şeyi dikkatli tarassut etmeli, elıe- 
ıııiyetsiz bir izden, lıer türlü sesten 
bir parça tüyden, kırılmış bir dal 
parçasından, kazurattan av hayva
nının cinsini, zaman, mekan, 
istikamet, seyrii hareketi hakkında 
derhal bir hükiiııı çıkarabilınelidir. 
Güzü iyi görmeli, kulağı iyi işitnıe- 
lidir. Hülâsa bir avcıda aranılan 
ikinci vasıf tarassut kabiliyetidir.

|  — Sabır, bir avcı Eyııp kadar 
sahur olmalıdır.

4 — Soıık kanlılık,
5 — Teenni ve mülâhaza ile 

müterafık sür'ati karar, ki buıılarsız 
hakikî 1 >ir avcı olamaz.

G — Eııdahtakı isabet.
Avcılar arasında en ziyâde 

eheıııiyet verilen ve işe yarayan 
bu son kisbî lıassadaıı gelecek nüs
halarda bahsedilecektir.

O. H. H. M. 
MUSTAFA B&M Zt

i
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İstanbul orman Ameııajman Gurubu
Kuzguncuk, Kara sakal ormanı.

Sonıdökeıı silsilesinde kâin or
manlardan biriside Kara sakal 
Kuzguncuk ıtaıiı ile inanıl om  imidir.

İşbu orman Sonıdökeıı silsilesi
nin ciheti şarkisinde ve bundan 
evelki yazımda zikri geçen Akar
ca. Kuşça, Karaııhkdere, ııam or
manın ciheti gnrbiyesinde vakidir.

Sathı bahirden 1 100 —  150i) 
metre miirtefi olup Beylik Alura 
30—35 kilometre mesafededir. ■

Ormanı teşkil edeıı erazi heyeti 
umumiyesi itibarile şimal ve cenu
ba müteveccih olup 15 — 30 derece 
arasımla mütehavvil bir takım sat
hi mailler üzerindedir. Mukavele
name hudutlarını teşkil edüp Aıııe- 
ııajesi icra edilen saha 1724.8 
hektar vus’ate maliktir.

Vııs’ati um m uiyesinin 3 613 hek
tarı orm an ve 43.8 hektarı kabili 
teşcir çiplak erazi ve 03 hek tar da 
gayrı kabili teşcir taslık ve kova
lık erazi teşkil eder.

1613 hektar vus’atindeki ınesa- 
ciri ihtiva eden sahanın 1564-3 
hektarı meşcerei asliyeyi teşkil e- 
deıı Kara çam P. Laricio - . San  
çam P. Silvestris eşcarı işgal et. 
inektedir. Diğer mütebaki 49.7 
boklanın da adı Ardıç ■— -lunıpe- 
ıus conmnuıis Servi Ardıçı _ Z.

Şabina. Bodur Ardıç Z. nana eşenn  
işgal eder.

Ahval ve evsafı unıumiyei *iai- 
reisi itibarile Sonıdökeıı s İİh İ u i s i  

onııaııları yekdigerimleıı laiksiz  
gibidir; derecei intişarı, tensin t;<- 
bii keyfiyeti ve uıevakı hal ve key
fiyetine güre tenkili t a b i î d e  görülen 
betaet ve sür'at dunıuri emraz vr 
haşarat ve muhaturatı hâriciyeden 
mütevellit tahribat lıakkmda zikro- 
lıınaıı kâffei hususat bil ormanda 
da caridir.

Yangın tahribatı m a a lese f her 
ormanımızda olduğu gibi pek acık
lı bir şekilde müzmin bir y a r a  gibi 
bu silsile ormanlarında da asarım  
göstermektedir. Bu yangınların kıs
men mücalıcdei milliyede Yunan
lıların işgali meş umu esnasında ika 
edildiği anlaşılmıştır. Mama fi taıııi- 
ıııen yapılan takayyüdatm, bilhassa 
köylülerin ormanda inşa ettikleri 
kulübelerde um an hayat eylem ek  
itiyadının önüne geçilmesinin feva- 
idi azim esi daha ilk senelerde nazarı 
dikkati celp etmekte idi.

Kat i işletm e planında, ormanın 
tahammülü senevisi 2800 metre 
mik‘a|i çam eşrun olarak tespit 
ve tefrik edilmişti]-. Tecessiim atı 
mütevassıtası hektarda 1.800 metre 
mik’aptır. Devir 150 olarak tayin 
ve kabul edilmiştir. Bu ovmanın



«seuedeiıbcri Müte- Orman. - dyhiii’uhî- \köt oludan 
eşCar.

| | | |  d ah im le  ta bidayet- manda ve öküzlere | çektirilerek 
|H  filan 4fi B;^g&: fabrikaya ; ^  Ma-

buhar âe  mü- mnlât ısa tabıdk^ai’dâSE bfeâz. ve 
fabnkasuidâ;. ya- bargO^oraöîtiâril^^^

H , : .  ' ' . '.  mesafede bulunan 'Beylik Ahır
a^uyw w *-c . y } i^^52^ö
| | j g g j | |  nnVtahdimini makinizi istasyonuna .mdirilınektedir. Bâşç 

d ^ n  olduğu halde kimilen, mevafâ: maktuati doğrudan doğru-' 
esnektedir. ya tömrnk halinde Beylik Âhır

F ^ s r  kat olunduktan sonra îstasyom m a>vk e d i l ^ f e d i r ^  
^ îk  haline ifrajC/edİert^k fctbrt- '

* ^erk ve orada imal edilmek- S 3 B H  . 21^,1  ̂

^iiizce “Timber Trades Journal „ Mecmuasının 
2 Mart 1929 Nüshasından :

KERESTE TİCARETTİK BU ŞUBAT AYDsDAKİ İNKİŞAF 
VE TERAKKİSİ

fe sene şuha t ayı kereste tiea> 
pek" şayanı dikkat bir ay 

ê ör- Rusya kereste ınuamelâ- 
ı £K3tt sssafrya ı*rys$&sand& gos- 

© tesir eveî emirde tehîi- 
/ '  * ^ :5İEnş ısede seödŞÖfeım 

ri8**®*®10* ^yesiade. bayi- 
^ r *w^ î  G reste sg^^aıa 

- wvuırs -esayyûdat 3e buna 
“ iHii'HHıİjı  ̂ıGeçeo sene- 
,-a »^steîeTi fiyatı pek 

iie

meşgul is adamları bu keresteleri 
ancak mütat müstenidine deriiâİ 
devretmek üzere satın alırlar. Ye 
mâla bilfiil sahip olmiyarak arada 
yalnız teyassui rolü ifası suretile 
intifa ederlerdiki bu *. ustd piyasa 
için zararlı idi. Mezkûr usulin kalk
mış olmasile piyasa şüpheriz bun
dan müstei5t olmuştu.

fekaiMİraa%y ada îdâkadaran. vağğ£ 
iyeti aralarında müzakere ederek 
bu sene kendileri için bir tehlike
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ohnaihğnıa' kani_ dlmkt^ödır. -&vJ$ 
ifeca tm m  İsveç ve Fenlandiya 
fiyatlarında mühim bir tesir .vap- 
ınayip ötede beride ancak hafif 
^rM âra- scd>ebj$e$& vereceği anla- 
sıkı dîdaşdmâze’ tekmil vaziyet de-

t^ ç e n  ay zarfında idhaîât işi 
iys^antuee&j% Rusy&3e -muameleye' 
g E s ş ı r k e n ^ | | İ s - V e ç  Ve" 
F erd ^d j^a  idede m fâk erd d e  buhm- 
;ijmışlardii‘. :

ffirâcat : ştiketierL tarâfind&tt 
 ̂fiyltlAr' ğ tesbit eâiîfi®^ydîd^uldçm 
aktedılen muhtelif konturatlarda 

;bit$libi■•’■Jfiyîitİar

;m’d lâ^d^?sık j bir ■ ittihadı miıha-
id h a^ t

Lşîrkeilerit bu . vaziyet karşismdât

büyük. bir m en ıfa^ :töa3ffity®e;. imkân 
bulamıyârak inkıyada mecbur kab 
nnşlardıi:.

İhracat Şirketlerinin noktai na- 
zanna güre, piyasa şayam  memsm- 
niyet surette inkişaf etmektedir. 
İsveç v e : Feplandiyadah vaki olan 
sataş muamelâtı hey‘eti umumiyest 
dtibarîle bir. sene -evelkiııe tefey^k 
ediyoıv Mamafi Ingiltere bu sene 
gfeÇşen seia^re -m ^et^a  Fenlandi- 
yadân- daha az m iktarda  ̂k e ıeste  
mubayaa etmiştir.

Gecen sene., ^kereste ihracatı 
şirketleri için ie ^ ğ ^ js e n e  olmuştu 

;ve bir., çok müşîddâti maliye Tçcspe^ 
kalrnişlanh^
|  Rds, F^racatmıii artması-' şüphe

siz vaziyeti t^^v iş ten  hali de- 
^ Id in  fakat bu  keyfi}^- beir hâlde' 
bu mevsim için hâl eddmis sayılır.

İngife^e ? Timber Trades Journal^ Mecmuşşımıl 
9 Mart 1929 Nüsîiâsmdan :

KERESTE SATÎŞIKDA KABUL MESELESİ

:A:Satı^^kattuh^ftdhn kabul mese
lesi ;iid . hokfc^hrazard.iur mütalâa 
^iim eîidfc 'BırMt^v. nıdkav^ 
■TJtieoin formalitesi cihetindim olan 
kabul. mukayeîeîiam enin
icra y^;j ^ tb ik i cihetinden olan 
kabuldür.

Bu iîd î ^ f e Ş ^ lp ^ ^ îy ç t l e  na
zarı dikkate çü
nkü kuııtırâLnloriı^ite^U  
kabul kevfiy^fi paevcht olduğu halde 
bu kabul m ezkmr^mrturatm  icrası 
ı\oktaınazarradan m uteber olmıya- 
bHir.-
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ctit kâr
^tsı> rnafrnnrrTt t  T dinci faslındaki 
shkîlî'»s 'nüstemt ahval kunturatın 
krasst* ssreîi katiyed^ taahîit ve 
ksbal deçaek değildir.

^feörscaâcr kanuna nazaren (10) 
« ı  '■.;•• taraşı veya fevkinde kıy- 

her hangi bir malın satılma* 
s«3« ait kmıtırat bayi tarafından 

âfi&a bir tosmı kabul edilmedik* 
b€ 5yi) teyit edilmiş sayılmaz, 

ysae* mezkûr kanundan, bayi tara* 
asadan eveîce bir kuutırat akt edilmiş. 
►ıl^Eja tanKhğına delalet edecek' 

hareket sadır oidığı takdirde 
m öin kabul edildiği -tahakkuk ey* 
deyeceği mondenedir.

Şimdi icra cihetöe kabul meşe* I 
İe'röe gelelim: Satış kanununun 

dinci faslında denflmiştirki: bir 
i teslimi bay ün vazifesi ve 

6*B9*Bsrat ahkâmına tevfikan kabul 
z* parasmı ©demek müşterinin 

“■ırif~ 'j-br
. Tfc&m muamelesi ya bitfiyâ 

veya zzmıd olur. Odun neviliden 
«"faÖBi ^oatçada bSfiyil teslim vaki 

Te. bayi mallan elinde mır 
hz&za/la devam eder.

ha noktada müşkül meşe* 
rkfr/admı edebilir, bayi tarafından 

mahsuben .gönderilen mı- 
M  yrfjf ja tesfefe ve tetkik muame- 

kımkrata rauvafik ol- 
d*ş? zt&a^ıTtz&hkrz mallar müşte- 
T*om m*r***&& .şp,**ıros savılmaz ve

tehllkesî
mallar h e y k ^ - ^  
edilir ve ûmâpr:edûn; k©nfrol-: mua- 

| melesi de va|»lnaj^> bıfiüöıırsa - o 
takdirde meşkûr. mâllar tehlikesiîe 
beraber |  müşteriye intikal etim|; 
bulunur,

1893 tarihli satış-' katmiiimun 
M  düncü faslında mezkûr oidığı 
özre bir müşteri kendisinin evelce^ 
muayene etmediği bir mali bayi 
tarafından teslim edilmiş olmasile. 
kabul etmiş adediimez ve bu kabul 
muamelesi ancak müşteri tarafın
dan o inalın kuntırata muvafık 
olâığmı tayin edüdikden sönrâ:ie- 
hakkuk eyler. Bayi müşterinin bu. 
hususdaki hakkım tatmin için tesy- 

hilâtı lâzmreyi göstermeğe mecburdur.

Mezkûr kanunun 35 şinci faslı
nda müşterinin bayia malı kabül 
ettiğim bildirmesile .kabul keyfiyeti
nin tehakkuk etmiş olacağı .muha
rrerdir. müşteri tarafından f malıflr 
kendisine fesJimâmîen sonra bayîin 
mezkûr mal üzerindeki hakkı te
mellükü ile gayri kabili telif bir ha
reket vaki oldığı veya mezkûr ma
lı ret ettiği hakkında bayia bir 
tebîığda bulnnmayup malı muayyen 
bir müddet kendisinde alıkoydığı 
takdirde yine1 kabul keyfiyetinin 
sübut bulmuş olacağı mezkûr kanun 
muktezâvatmdandır.
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AĞAÇ KESMEĞE VE KÜTÜKLERİ DOĞRAM AĞA MAHSUS

“ R Î N G O ,  ;
Namındaki motorlu testere
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<; Âğa çkırrn büyük zalımet ihtiyar 
edilerek iptidaî bir şekilde kesî- 
i n i ö s i | e f e s i n i n  makina kutıye- 
timn 'fefimali suretiyle kâtAd biifşük 
r e t t e M e d i l ı n ^ ^ m  değildir. 
Sön •senelerde piyasaya çıkarilaû 
makiııalar fie bu mes elenin f>ra- 
tik- bîr .surette halli ^ c ıü b e  edib 
m% ise de bu maMiıalarm esas 
ifcibl f̂ie iki büvhk hatası var idi» 
Bunlardan biri cihazın.I ağırlığı

ve diğeri de testere zincirinin fena 
bîr soretfi- tertibi neticesi olarak 
makin anm ikide birde dunnasîvVde 
zincir testerenin kopması gibi arı- 

‘Zâlar vukua gelmekte îdi.
Kullamşk. kabiliyetli.' emniyetle 

isler ve sağlam ve bilcümle ibti- 
yacata tevafuk eden yegâne mo- 
ferlu testere: fotoğrafı gösterilmiş 
ölâıi

Namındaki motorlu testeredir.



İ İ XUO„  Nasıl 
yapılmıştır?

•ûr.üo aksüllU CU IiİIİüpGI
naien yapılmış olan » Ringu» 
d^p u*e>:ıet kolu ve testere 
; ve diğeri de motr ehüak 

ş»&Fçadan mürekkeptir. 
ayeîsSz. bir te’sire malik 
«stere zinciri çelik bir lües-

mÛ İS

U. -Utckii I ' 80 şsantirnetre 
kunijndaia ağaçlar!....kesmek '. icm 

. olup sıkleti -£âkxiben':jİ^^ :fe  .yar.

lanla kufiaml&ği-i?e' bşfâltfiği; pek 
büyüktür. ^rinaldnayi'bir ormancı 
rahat' bîr a^ette : iaşiyabilir. işba 
muhassanatin iaden anlayanların' 

.hazarındaki kiymeri-y^ğpek mür 
'ydhmdhv

Misâ üzerinde döner.. Zincir

ter <:m> ağacı keser.

'iea birj kesici ve diğeri 
‘**.'idır. Zincirin baklaları bir 
xr ta re t le  bağlamroştir ki 
>aklaîarm biri kırılacak olur- 
An i »akla kohıybkla değiş- 
nekîedi r. Testerenin yer 
işleri makinamn mesnet kolu
- haraket etmekte olduğun* 

■"tere zincirinin kat esnasm-
jaıası vaki olmaz ,ve ağaç- 
^pin bir surette kesmek 
3 olur. Testere zinciri sa- 
** *h6îre sur’ate maliktir, 

^tere bir hisiklet zinciri gi- 
■ bir bakla 
İP İ  takıl 
«asa bir surette zimpara-
- ivuv\vi mşâ&arrtke ola*
^tesı b JL beygir kuvvktiu-

=M anlı motor mevcut 
testerenin, sıkış 

meydan bırakma-

i; RÎNGO ., n asıl çalışır?;

< Rmgö > üzerinde bir tadilata, 
lüzum hasıl olmaksızın İlenlerde 
ve her arazide çakşır, - R.ingpi?r 
.mu faaliyete getirilmesi motoru 
derinil harekete getireıı bir el rhağ 
iıiyelası: vasıtasiyle otur. - Burnlan 
başka motorda. diğer/ bir 
hareketi iptidaiye tertibatı; dahf 
vardır- Makiııamrı İşler iken îdare- 
sı ve ayarı, makinanm kolları üze
rinde bulunan manivelalar vakta-

ağaç kuturla- 
acı ems olarak imal

saatimetre kui- 
iu&ft&k *çm olup 
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siyle yapılır . - Ringe > ,3e ag&e 
keser ve kesilmiş ağaçlan doğrar 
iken yalnız iki kişiye veyalnız or
man işlerinde ağaçları çentmek ve 
kesilen ağacın devrileceği istika
mette kama koymak ve çakmak

2t v.: . a
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- Içm diğer bir yardımcıya lüzdın

Ağaçdewilirdevrilm ez«Bi% o * 
ile diğer bir i l a c ı n , ' kesilmesine 
derhal başlanabilir. Motorun vâ^de-: 
ti her surette -müsait .ohlıığundan 
düz . satıhlarda '«Ringe* her hangi 
bii'- atazide kullaınîabiŞx- Ve kü

stükler yer hizasından yani tama
men; kesdebiîfrki ‘ bu hal el ile nıürm 

künv değild*r ve el ile.kesilen ağaç
larda .en az 10 santimetrelik bir' 
-kısam, yerde kalır ki vaşB mikkiyaş- 
' tp, ‘bir .kafiyatta. -de kadar mühiın 
bir* yekûna varacağı pek aşikârdır- 

; < 'Bingo /•>, ağaçların kesilmesi. 
I ~ve 'devrilen. kuTıikîcııtf'mziT.edilen 
^uzunluklarda kesilmesinde muvaf
fakiyetle kullanılır. Bundan ]>&şka 
traveı-%.- kereste-, ~ve. soba odnnları-- 

|  sın  ^eşilmeğinde dâîp kullanılır.
; Bu - işleri ’ ̂  Rîngo > pek ucuz ;oIa- 
: a’p k : gdrur. Çünkü azamî b ir; faaîi- 

^ RSngö > gönde tak
riben 10 — İ2 litre- benzin ve 1

- kilo, yağçşart ..eder,..- -

« E io g a  .>> orm anda n e  
y a p a b ilir  ?

: . Makntayı^ kullanmasını İlilir-;iş- 
yçiler elinde-1 Bingo > yevnüye' tak- 

rıben 40 ilâ I I  -santimetre kutrun
da takriben İ^O. hğaç keşerki bu

. şıeu^et|eî|akribd^İ20'me^e'.-<>dun. 
taşarri®l:Ve kazam hn^dkıt. Bımıın

• el t^ te re s i - fle yapılan- Lşl ere
ran ne derece mühim olduğu ğün 
gibi aşikârdır., Yapıları tecrübelerin
• ver^^-ıietic.ieJere göre iki kişi ile 
işleyen-- el. testeresi ile günde; tak

riben i o m etre işîenebiimevlcdır- 
Şu halde |  Bingo»mn göniüğu işi gö
rebilmek için günde takriben 24 
kişiye lüzum vardırki işbu lıe-sabat- 
tan '* Sjngp » r mn faidelerı m uta' 
hassıs kimseler tarahııdaıı derhal 
anlaşılir.

•Terfi ve Ta.yiülei-
Ankara Orman baş müdürü 

İsmail Fahri JB Ankarada vefat 
etmiştir. Ailesine beyanı taziyet 
evleriz.

İstanbul Orman bas müdürü 
iken Eskişehir Orman; baş müdte 
riyetine nakj - edilen izzet Beyin 
Ankarada kısa bir hasiahğjr mîite^ 
âkip vefat ettiği İmber âluımıştir. 
Aüei kederdidesine beyam taziyet 
eyleriz. '

Senelik kongramız münasebe
tiyle zevatı aliyeye mesleğin hör- 
met ve tazimatım iblağ içiş ççkilen 
telgraflara vürud eden cevapları 
maalmemnuniye aynen dere ediyo
ruz:

Ulu reisi Cumhurumuz Gazi 
hazretlerinden:

Hakkımda izlıar buyurulan hİşşaH 
yata teşekkül- ederim efendim .

iktisat vekili muhterem Rahmi 
beyefendiden : Teşekkür eder bay
ramınıza kutlularım:;\ ■ ■. -. • ■ v ' I

Bayram ve kongra münasebe
tiyle taşra kari ve-‘.meslekdaşları- 
mızdan tebriki mütezammm gelen 
telgraf ve mektuplara arzü şükran 
ile bilmûkabele bayramlarmı tebrik
eyleriz r-



fess* Ormancılık
Aunau ormancılar

2& i m  koD^ra*şüu 
1 5sriic **atiig Vt* Kîuiigshergr-e 

t*'- '''fcvvkur. Toplanma haziranın 
w* Mgşi* vâaeaktır.

r-itiMHiityu ttt'Htiud&tl — BüU- 
WİKIQu^& Sttm'U doğan yiiUl 

üretmekt*ı Avropuıun ormanca cö 
« tigûı yerlerinden biridir. Metals 
kcûu genişliği 34 vrtiliycm hektar 
\<wjs bunun 20 milyonu yuuî yüzde 
| |g p  |  p l i l i  Vrt'en orman: 5 
söK-öbu yani' -yitole il,Ö ü  fena
'tjnuaivtluv

Ourülüyorkı Pınîuıniiyâd&hı ü>p-
rağm yüzde o>,5 i ormanla fcapa- 
iuiir. Bu 2ü müyun hektarın senede 
nw*ttimu 44 milyon | |  senedeki 
kesûnde 40 milyon uıükâp uıetrecir.

ot'unitt&hk Büda
Finlandiya gibi bir Baltık mem- 
*ek<$fctir* Bütan ormanlar devlet
»^a  ,>âıp attit servetin yüzde 20 
^  teşkil ederler; miktarları I.& 

ffesktardur. Xoj»raguv yüzde 
/«nmuıUkur. adam babına 

jj£ÇŞı£. isektar orman dizmez'- Hektarda 
„¥ EaL ->o m* teeea>aitift vardır. 

blİTnntT'f s»efiede 3.0 milyon m* olup 
f lr tU  ö*şsn* S tûrk UraşF ş*S.

a.a'. f. t- i  i

Aleminde
cem iyeti k o ııg ra s ı

Son senelerin en müthiş yangım | 
Son devrin en büyük /yangım 
.şüphesiz Sibiryada 1015 sen©-- 
sinde çıkan yangındır. Mezkûr . 
sene pek kurak geçmiş ve yangin- 
lar ilk bahardan kışa kadar devam 
etmiştir. Yanan yerler Türrkîyeninr; ■ 
heıııeıı dört misime yakındı. Bar 
ufak tefek yangınlar Bulgaryanm 
bir. buçuğu kadar büyüklüktediler. 
Toplu arazi kışın bile durmadan 
vannuştır. Dumanlar Avrupaûm-■
-5- û kadar bâr sabâda gök yüzünü 
kapladılar. 1Ö0 metreden..':’|® r '/^ ^ ^  
görmek imkânı yoktu. Yaöğmf‘y § ^  
rinde İst* eşya 4-20 metreden f&rk r 
edilmivordu. Bu yüzden hasat geç 
kalmış, tiren ve nehir nakliyatı 
kısmen tatile uğramıştır.

F ra n k fu rte r  Zeitung

Thdfft+tilt ijiiküt'k üftuüıi ıtı&fc- -
tfiiA — Son »«nelerde Türk orman- 
cılanmn yok ziyaret ettikleri Tîıaı-a- 
ıj* 11 vüksek <<rman mektebi £)res- 
deudcki jHıiiteeimikuma bir şube 
halinde ilâve ts<iiimek üzredir.

}Ihh oy  um  , ın lü :  f i ir b iy u t ı  —
S«‘ûseaelerde Rus «»rmnueihğı w  

ormancılık neşriyatı Aîmanyada na
zarı dikkati celp etmektedir. Bunda 
müteveffa Prof. * Morosovv > un 
< Orman bilgisi » ismindeki şalı 
eserinin Aimaıtcaya terceme edil
mesi mühim bîr amil . »imuştar.

’̂ y ı ' j lS şg

Ormancılık Aleminde
Dahilî

Z İ Y A F E T

Vazifeten, Istaııbulu teşrif edem 
Oaman umutrö .müdürü Caferi B- 
Efendinin şereflerin^ dŞafe Londo- 
nun husiisî salonünda 17 Mart 1920; 
Pâzâr ^ieeSi Örmen mekteiiİ absi 

- mezunlan Cemiyeti tarafından bir-: 
^ziyafet keşide kılmmıştu-, . Bu top- 

. m m âââb^yje;' Ormancilar- 
’ d eb rm â^^
,^ e y k ı vaziyeti; -ietimaîyesi. ile
ih tiyğ ^fin in d i^  ve temini b ş ^ s â tı  
hâkkmda . meslekî hasbihaherd^; 
bulunmuştur. S

pek Ramimi bir su re te  devam et- 
nûş.vğ bu şurekLe^rmancılar arar 

vev ifâk :
vhı^undü^ edümişth*:

/vi55^âfette Ormaa;umumî müdürü
Ah

d ^ â 'd ^ rrâ â t umumi müdür vekili'

r ;̂ b$®3dâk orman baş müdürü 
: Cemâl B Eşfcişeînr Orm an. baş 

m üdipin güne, Samsun or müdürü 
By Zonguldak . -ö rb i^  mü* 

düdüğüne^* IZonğuîdâk . mü-
1 dürü Tevfik B Samsun dr müdür- 

lüğüne, Borsa or müfettişi Fikri B 
Bğricd ova K om iserline, AJâİye 
fen memuru M Ali Salih B kzrnit 
or. fen memurluğunâ,; Bartın fen 

. memuru Hüsnü Sami m B Kar 
Kalmaz Ormanı hususî fen memur
luğuna Uşak or. fen nmmnru K e
mâl B. İnegöl Ulu rdağ. orman fen 
memurluğuna tayin edilmiştir. Mes- 
lekdaşlarmuza muvaffâkiyetler te
menni ederiz.

Haydar, Meb'uslarımızdan İbritlma. 
O rm ^d ^ % ^rfea rin d en  Rıfat, is- 
: tanbul Orman baş müdüre Emin, 

/İstanbul ve AntaJ^F; Amenajrnan 
^^rpd-eT^leri^Sâ ^ ^hdkı, Saduîlah, 
Orman : mektebi Rektörü Ne.ş’et, 
-Baytar müdürü Rasim, İstanbul 
AmbR^man: g u ri^  mü b ^ ^  !&■
• tââöbtd orman mmkez müdür ve 
müffetüsleri ile istanbulda bulunan 

bilumum meslekdaşlar hazar- 
bulunmuşlardır.

Ziyafete iştirak edenlerin adedi 
elbye müteeaizdi Davetliler pek  
şaiöimf ve ' takdirkâr intibalarla 
ayrdnu^âr ve günün, bin dürîü 

m ^^& âtîe ıinderı mütevellit -yorş 
guıduklarim gidermeği- ve toplu b ir  
aile meclisi tec ile ; visile öldüğün-.

kürat reyîemişl erdir. ,

Tlıarandt ve Ebersavalde Orman 
Akademilerinde ikmali ihtisas ve 
tetepbu eden kiy metli arkada şmnz 
Mustafa Remzi B ahiren memle- 
ketimize avdet eylemiştir. Kendi
lerine tayin edilecekleri vazifede 
m uvaffakiyetle ^earbe.' . 

r #

İstanbul mtntaVy.gr ftwwa.tı mü
fettişi iken görülen lüzum üzerine 
işten öl çekdırüen Yakup Timin 
beyin yapılan tahkikat neticeoinde 
mes’uliyeti mucip bir hali göırüle- 
mediğinden-memuriyetine iade edil
miştir. vzizifesme bakayan arkada 
şunjzı tebrik ederiz.
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K ânunuevvel a y m a  
m ah su s  tak v im

İntifa havanın müsaadesi His* 
feeriiHİe katiyata devam edilir.

ve ladin kozalaklarının nemi
n e yo tohumların çıkarılmasına 
devam edilir.

Em ri m uhafasa: Geçen aydaki 
ameliyata devam edilir.

A reni ak: domuzlanıl kızgınlık 
vakitidir. Sürü halinde ve gündüz 
dahi dolaşır, ördekler kesretle gö
zükmeğe başlar, çulluğun geçidi 
devanı eder, sürek avlarının en 
mükemmel mevsimidir. domuz, 
tavşan, kurt, çakal, tilki, avlanır.

K ân unusan i
İntifa: katiyata ahvali havai- 

veııin ıııusadesi nisbetinde devanı 
od i lir. Bataklık erazide inciınafcdan 
istifade edilerek katiyat yapılır.

Teşcir; fidanlık topraklarımn 
ihzarınadevam edilir. Kayın, Meşe 
ve emsali tohumlar ya zer edilir 
yalmtta katiyata tabi tutulur.

Eınri muhafaza: muhafaza bil- 
hessa şehire civar ormanlarda 
takviye edilir.

.Irahık: domuz avına devam 
etidir, hayvan İaşesi terk ile bek
lemek suretile kurt ve avı say t 
edilir. Kürkleri içün avlanan hay
vanatın e.u makbul zemanları I»aş
lar. ördek avı artık evideıı eyiye 
haslar. Kazlarda temaıuen avdet 
itmişlerdir.

Ş u b a t
indifa Katiyata ancak ikli

min ziyadesiyle müsait olduğu ma- 
halh-r«ie devam edilebilir. Kardan 

»de suretiyle kızaklar ile nak- 
ı y a fth m ir.
Emri m aha faza : 
ijneejen ayın aynıdır.
ArcmİMk; ördeğin en mebzul

ve kolaylıkla avlandığı mevkilidir. 
Diğer avcılık faaliyeti geçen ayın

İntifa --  Maktalardaki kış kati- 
yatı hitame erdirilir.Yalnız kabuklan 
soyulacak meşe baltalıkları bun
dan müstesnadır, meşe kabuğu 
fürulıt edilir. Sökülecek kütükler 
sökülür, kat edilmiş gövdelerin 
kışrı soyulur.

Tohum istihsali - Kışın topla
nan tohumlar tasnif ve ihzur edilir. 
Reçineli eşcar tohumlamıin koza
laklardan çıkarılmasmada devam 
edilir.

Tescir — Komposto fidanlık 
yasdıklanna nakledilir. Toprak ze* 
riyat ve garsiyat için ilızar edıliı^ 
Fidanlar fideler sökülür, ve nakl 
edilir, yahut toprağa gömülürler. 
Evrakı sakıta esrarının garsıyatuıa 
devam edilir. Çelik garsiyatı yapılır. 
Dişbudak. Gürgen Meşe ılaali . . . 
zer edilir. Fazla fidanlar fürulıt 
olunur.

Odun muhafazam —; Haşarat 
tehlikesi varsa tedabiri tedafiiyeye 
müracaat olunur. Garsiyat sahala
rının av hayvanatı tahribatına karşı 
muhafazasına itina olunur. Yangın 
tehlikesine karşı tedabiri maniaya 
tevessül edilir.

Aralık — Geyikler boynuzlarını 
düşülür. Domuz ve tavşanlar yav
rulamaya başlar. Ayın on beşine ka
dar çulluk avına devam edilir, ördek 
avına doyan ı olunursada aveuhğı 
ktiçleşir ve ziyadesiyle ürkek olur
lar. av hayvanatım eki eden muzır 
hayvanatın itlafına devam edilir, 
köylülerin av sahasında başı boş- 
dolaşan av hayvanlarım ürkütme
sine müsaade etmemelidir.

Aylık takvim muhabirimizin seyahatta 
bulunması hasebiyle. Mühterakim üç aylık 
takvimi birlikte olarak mani itizar dere 
ediyoruz.
Hil Al MnlbfHist MMür mesulü : Müni\f
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İkmci seneye ait nüshaları muntazaman almak istiyor

sanız abunalarmızı tecdit ediniz. Tecdit için bir an evvel 

açık ve okunaklı adreslerinizle müracaat edilmesini ehem

miyetle rica ederiz.
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Orman Mektebi Âlisi Melunları Cemiyeti tarafından ayda bir neşrolunur.

Sayı: 14 N İ S A N YU:  2

Ağaçların hukukî kıymetleri

Ağaçların hukukî vaziyetlerini 
ne zaman d fişimsem, bunlan derhâl 
hayvanata benzeterek düşünür, ve 
onların mevcudiyetlerinde his eden, 
duyan bir hayatiyet farz ederiz. 
Bir ağaç, bir canlı mahluk gibi 
güzel ve çok mahlükattan faidelidir.

Ağaçlar bizim cemiyet hayatı
mızın rükünlerindendir. Cemiyet, 
insanlardan ve insanlara faideli. 
lâzım anasırdan toprak, hayvan, 
su, Ağaç, nebatatı saire gibi canlı 
cansızdau, bir çok şeylerden ve 
onların hizmet ve faidelerinden 
doğar. Bıuılardan her biri cemiyet, 
ıııerbutiyet ve faideleri, maddi ma
nevi- lüzumları iliberile bizim haya
tiyetimizi ikmâl eder.

Biz bunların kendi cemiyet 
hayatımıza bağlı olduğunu ne kadar 
kuvvetle his edersek onlarıu mev
cudiyetini o kadar teyit ve himaye 
ederiz.

İnsanın vücudundaki azaltırla 
vücudun münasebeti de böyle değil - 
midir? Bunlara tecavüz, şahsa teca
vüz sayılmaz un? Fakat lıer hangi 
bir uzuv bizden ayrılınca, bir et 
ve keuıik olmuşum rağmen artık

bir kıymet ifade etler ini? Binaen
aleyh her hangi bir şeyde hak farz 
etmek için anın canlı olmasından 
ziyade şahsa ve cemiyete lâzım 
ve onun hayatına hadim olması 
prensibini takip ettiğimizi düşününce 
ağaçları ne kadar t hak ■* ve onları 
muhafaza için bize rnei ne büyük 
5 Borç » kır olduğunu teslime şüphe 
edilebilir mi?

K-umınlunu bütün nıhtı ve bel ali
sin yeni koıumlanutızm umdeleri 
iktisadi kaidelerin ziyama meydan 
vermemektir. Buna muvaffakiyetin 
sırrı fidelen» bilinmesi ve insanla- 
rm kentlisinin ve umutnun menfaa
tim takdir edebilmesidir. Bu gün, 
dünkü insanların bir çok hastalık
ların esbabı zuhur ve tedavisini 
bilemiyerek hedr olduklarını düşü
nerek duydukları acıyı yarınki 
nesiller bizim hakkımızda da duya
caklardır. Fakat bizi itiiham atme* 
meleri lâzımdır.

Bu gün, cehaletleri sebebiyle 
güzlerini pisliklere terk ederek 
nimeti basardan mahvımı bırakan
lar ve teşkilâtı sıhhiye ve içtimaiye- 
lerimizdeki noksanlan ve gafletler 
yüzünden çocuklarını yaşataın iv an-



î&r bayatımızın lâzımı gayn 
us&rdd olan ağaçlan da yâ^ıtâ- 
mifckğmaîzdan halen ve â% ea 
ssğlttehhn. olaeağımızt dövünmek 
h j^fîm â. iç-iiı b k . ; ;;iz.ap ohnakkı 
beraber iş sadece hu kadarda 
dest&ör, İçtimai ve ikhsadl iarm et- 
| | |  takdir edilmez, ve hu takdbrsiz- 
tiğîs dereceriy adap ve asayişi 
uoîumiyeyi. cemiyetin selâmetini., 
hukukun mabfuziyetini tehdi kederse 
hükümet kanımda müdahale e tn iğ e  
mecbur kakr.

Filvaki çok evvel neşrolunan 
orman nizamnamesiyle devlet 
sıanîanmn idare ye muhafazası 
halkın ihtiyacatma memleketin or
manların mevcudiyetinden mütevel
lit isferfadesâu telif eder tarzda 
bir kanun ve usule ra.pt edfimıŞ& 
Fakat sırası gelince arz olunacağı' 
üzre orman nizamnamesi sırf dev
let ormanlarının mümkün olduğu 
kadar tahripten vikayesi esasına 
matuf idi. Hususi ormanlar, ağaç
lar ve ağaçlıklar bilâ kaydı şart 
kesilebilir tarla yapılabilirdi.

Mamafi hn ilk. intibah olmıiştur. 
Hükümet halka o zamandan beri
SSreteûak istemiştir k i; ağaçlar üze
rinde b ir  < Hak * vardır. Bunun 
sıvaneti devletin vazaifî mühimme-

?n birisidir.
babı muhtelife tahtmda orman 
imamesi tamamen semerei 
nbeyi vermemiş ve git gide 
len tahribat daha canlı tedabire 
ssüî zaruretini meydana çıkar-

Ağacbrsı düşmanlarıpek çoktur. 
Hamarat. Havvanat ve cehil ve

Muhafaza tethirleride| bütün 
bunlarla mücadeleyi m üte^înm m  
olmak

-Medenî memleketlerde /devlet 
ormanları. patk laıdaH  ’^çekİer ve' 
çimenler gibi mahfuz ve ormanlara 
feımen kafıyafc ■ vet muh
taç kaldıkları Samanlarda, müteah
hitlerin b üeg irm esi memnudur..

Devlet, işler, keser, biçer, ormâıa 
haricîne çıkartır.; satar. Herkesin, 
yapamayacağı ve yâpdmashöı duşü- 
-nemiyeceği _ bu keyfiyet valfidır..

Bizde de b k  ğün bunun kabil 
olduğunu, görm ek temenni olunur.

Hususî ormanlarda "herkes; hm. 
kukı tesarrufiyesinden kanun daire- 
$md<0ştîfade - ederi T am  lvanuntri 
mahsusla, hususî; oröiam arda ka£  
iyat şerait ve kuyudatı m ahsusaya 
tabidir. EzeümlriybOİ/ yniM ritali: 
amenajman kanunu bu baptaki; 
ahkâmı tarif .ecter. -

Erazi kanununun 102 inci mach 
desi yerine kaim olan kanunu m e
deninin 675/ mci m addesındede: 
|  kanunen m en edihnedik^e 
adete-göre herkes başkasihm  or
m an ve merasına girebilir } , denil
miştir.

Bu madde mucibince b h 'k jm - 
senin orman ve m erasına dahil 
olan ber şahıs .oradaki yabani 
o tlan  vo meyvakstrt . toplayabilir. 
Fakat derin kökleri ile arza ittisal 
peyda etmiş daim i olan âğaçlân. 
nebatata çıkarıp alamaz.

Bundan başka orm anlar hakten- 
da kânunu medeninin 742 inci 
maddeside ahkâmı m ahsusa vaz

Savı İ4

ir

etmiştir. Demiştir ki: bir ormandan 
intifa hakkına sahip olan kimse, 
o ormandan münasip bir tertip 
dairesinde istifade edebilir.

Malikiyle intfa hakkı sahibi, 
ormanın işletme tertibi tanzim 
edilirken kendi haklarının gözete
bilmesini istivebilir.

. Fırtına. Kar. Yangın, Haşaratın 
istilası gibi sebepler tesiriyle alel- 
M e, istifadenin iktiza ettiği derece
den mühim bir nispette fazla ağaç 
kesilmiş ise bundan sonra orman 
bu zaran tedricen telâfi edecek

Yiî ; g

surette işlenir ve yahut ormanın 
işletme tertibi yeni ahvale tevOk 
edilir.

Alelade istifadenin iktiza ettiği 
dereceden fazla kesilmiş olan ağaç
ların bedeli, faize yatırdır ve gelir 
noksanını. .. tam am lam ağa tahsis 
edilir.

Bu mesailin izahı, veba ahkâm 
île kavânini mahstısaııın münase
beti diğer . bir. mekalede bevan. 
olunacaktır.

Aplanbıü hukuk
A. Oaiİ p

İsviçre Ormanları

İsviçre ormanlarının 1848 ta ri
hinde Erkân Harbiyei Umumiyeye 
mülhak topografya, enistdsd tarafın 
dan m esahasına ip tidar olunmuş 
V eb u ıd â r § / ıoowo m ikyasında ve 
72 X.4öv5 ebadında olmak üzere 
Yo harita  lavlıasm da cem- ediîndjpy 
tir. Bu m esaha 1809 senesinden 
/İB İ^ ^ n e jm ıe  kadar ilk defa oîa- 
rak  ./icra olunan tiriyanglasvona 
ittih a t etmektedir.

1868 Senesinde bu harita lam ı

ÇJ.JŞ&uıju uıcdeninmin İsviıyrc kanunu tnc* 
derasîkdıra ikt îba.« olunarak, aynon m«n>lekeH- 
mizde mevkii icra ve bıeriyele ta n  basabil© 
bîzde buraJa İsviçre nımarvlanoT tanımak için 
mesaha, vüsat, ahval idareler* ile enva eşenr ve 
jbaUfalart ve elde oîunah varidat -Ve eairesitiden 
bahsetmek Üzre bir silsile! mekatat haliıuK' m ü
ritti bittvatflk gonnekleyi*.

neşri .sırasında orpjıa] tanzim f i i l 
miş jü ra  ve dağlık arazide 1:25000 
ve mürtefî dağlar için 1 : 50000 
mikyasında 35 X  24 sâöfon pafta
larda olmak üzre topografya a t 
lasları tâ b c d i lm iş t ir i  Bu atlaslara  
Zigfrit haritaları namı verilip, ze- 
man zeman ikmali için çalışıimıştnS

Mcmleketm detay tafsilâtı da
hilî m esahaları 1912 senesine ka
dar kantonların vazifesi cümlesin
den idî. İşte hu sebepten dolayıdır 
ki tsviçxede halâ b i le  m esaha m ah
sul! mükemmel b ir eser olmadığı 
g ib i o zem an v e r ile n - sutuh cedve- 
Kndvn ve bilhassa onnan lara  taal
luk  eden m esahalar İslah vc itma
ma mühtaçtır.
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* Isviçroniu mesahâi unıu- 
mesaha! arazinin neticesine

ti — T&feiİâtı dahiliye m££âha- 
şsssı müşir henüz tam bir 
n^ydanda yoktur. Temam ıhaha- 
sde kadastroya mahfe d^ûa k^tltoh- 
lar mahdut olup diğ^leriöde 
küçük» büyük kıtalar ile bs&t;
| | |  fcâsabat ormanlarıma kata mfef ' 
sahalı icra edilmiş ve bunlar yani 
iayikiie kadastro. ameliye&Pvikınâi 
edilen arazi ancak p |  30 kısmına 
bsâiğ olmaktadır. Mütebaki. arazi
den bir kısmı eski mesakat < me* 
saha masası hesabâtı > | ianesiyle; 
diğer kısmıîarıda İsviçremn topog
rafya atlası tarikile ölçülmüştür.

1912, senesinde mevkŞ; 'icraya 
konulan İsviçre kanunu medenisi 
mucibince gdasye =  cümûdaye ka
yalar» ve göllerden mâda bütün 
tsvîçreınn arazisinin mecburi ola
rak  sahih bir surette mesahâsl te ;̂ 
karrur etmiştir.

K a n u n  w m eden i. 9ı7Q M neİ ■ 
maddesi :

Esas olarak hukuku tasarrufi- 
yecin muhafaza ve tariki muvasala 
haklarının tesbitini emretmektedir. 
Te bunun içinde tapo feuyuduna 
nazaran her bir arazi parçasının 
»•saha ve tavsifini müşir tapo 
Icsyâan resmi bir mesaha neticesi 
tehassüi edecek bir pilâna müste- 

icra edifesefîdir.

Tapo kaydma esas olacak me- 
AmHJuat xsm ayca madde mucibin- 
'*** kaeionlarca kabul edilen

m esâbat’ushlü
nâr .göre.. •• fiö^angiasy on ve7 ^âha
ile yapıM^/jşârttü’,. K adastro^  
raat ye; ofmâneıh ktan mada inşaat 
ye naha; J^eirrîçühd^ esasatı .ihtıy 
•va ederi >•

Tapo kaytlari -içm. yapılacak 
mesahatm ıtraşaıih 1907 sönesi 
kânuıiurs^hısihden itibaren l^hç.â; 
* Bünd » müttefik hükümetler Iolvv : 
findan t ̂ vfye-i edilecektiry■;

o/Tiriyanglas^
İY nizam veçhile vasi şehir hudut
ları ve .dağlık mahallerde: beher 
sinyal için 110 frank.

Mütebaki meskhâ mâhâİİermde - 
beher sinyal noktası i^ h  Bö-f râhk.

- 11 Parsel mösaliaiârında':
Mesaha masarifi mesah&mfrgâ^ 

yet -dakik olmasına-' güfe beher- 
hektar için â^ma ;$0ü:rİcâük;

Mesaha masarifi şeraiti tabiiye^ 
dahilinde vapık-cak mis^atfcaŞl 
°U .70».

Mesaha- masarifi kolay ;
larda -'-/o 80 kısmının diafâk ? oM a-: 
sma göre beher hektar Tçm 'SöOO" 
frank tediye olunmaktadır. ...

Triyanğlasyon ve 'parsel m ey  
sahaları yalnız messah şahadetnâ- 
meşini hâiz tahlif edilmiş ' geoiüetr

Messahlar tarafından icra edi
lebilir.

Bu şehadetname muhaEef adli
ye ve polis departmanları tarafin- 
dan ita olunup ancak bumuda;- 
messahlar îsviçrede tapu mesaha
ları icrasına mezuniyet kespedery 
ler.

...... . So-yı: 14
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Kânunu sani 1924 tarihinde tapo kuyudatma nazaran mesahatm vaziyeti

11.311 kiîometro — 2tA  9 
2 .7 9 6  < =  <17 <

Kadastrosu yapılmış erâzi.
Halen mesahada . . .
Mesaha edilmesi icap eden erazİ ..

Işviçre e.razişmiö'medîiâthu eder .

20.704 =  50.3 <

34.871 « ' ^  84.4 <

0.427 > = 1 5 ,6  |

41.298 j l j i  too *

s mecburiyeti olan erazinîn yekûnu
> edilmeyeö sahalar (Cümudiyeîer. 

hayalar, ğöflergibi 1 . . . . . .

Bilcümle kadhsfi'oameîiyatf ile 
tapo- kuyudatının ikmâli için W İ$  
senesine kadar mühlet ita edilmiş
tir. Orman mesâhalari 'd^eF kabîH 
ziraat eraziye nazaran daha; fâzla 
ilerilemiştir. Menfeatr. umuma şa
mil 702.047. hektar vüsajtinda olan 
devlet, kurai ve niüessisat orman
larından; takriben nısfı: sahih olarak 
mesaha edilmjştir. H ûd^k  orman- 
lardan 70.000- kadarı kantonlaı*- 
dal mükemmel; surette kadastroya 
tabi tutulmuştur.

yy;̂ Şph 40^s^oe.^arfmdâ^ içrâ edi- ' 
İen.: orman -hıesâhatmda : hakikî 
orman saha^nm muvakkat, topog
rafya atlaslar> merinden bilhesap 
elde edilen mıkdarm fevkinde ol
duğu tezahür eylemiştr.- Buna na- 
zaran detay - tafeflâti- dahiliye, me- 
sahalahnın , temamıvle ikmâl ve

icrasında hakiki İsviçre ormanları 
vüs'afiüin lüzumlu miktardan fazîa- 
hğı tebeyyün edecektir.

Bütün mesahalar daînliy^. ve 
adliye departmandan tarafından 
< İsviçre orman istatistiği, senelik 
İsviçre jfetatist^i > ve saire namhan 
tahtında resmen neşredilmektedir.

1923 Senesi intişar eden İsviç
re orman istatistiğinde umum İs
viçre orman sahaâ^974,791 hektar 
olarak kayd edilmiştir ki raya tah-

edilen ormanlar .ile «Zytweiden> 
denilen ınüşeçı-er mer'alarda bu 
yekuna ithâl eddmişfir.

1909 .sepşesmde plâninıetro ile ya
pılan muahhar mesaiiâda îsviçrenin 
sahai ummmye^ç;; 41298 kilometro 
îaUrabbaı ve ya tam 4,129. S3n 
hektar olup bu da berveçbi:â&i -

Ö rinân. . . . . .  . 974,791 e yani %. J23;6
gfcaat ye-Alplerde istifâde olunan erazi. . 2,228.147 > . > 54.

BâSdat veren eraziöin mecmuu . . . . . 3,202,938 > > * > 77.6
Hasılat /Vefmeyen. erazi ( Nehirler, caddeler 
şütnendüfer• hatları. öie'sâkin. mevkiler kâ-
yatar, cümudiyeler v e s a i r e ....................  926,892. î ? * 22,4

Olârak taksim olunurlar.

BffWi
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O hâlde İsviçre erazisinin ruh
unu yakut bir kısmı gayrı mahsul
dar ve yine ruhuna karip miktarı 
ormanla mestur ve mütebaki °/054 

yaııi nısfından bir az fazlası 
ziraat ve alp işletmelerini ihtiva 
etmektedir.

Y likandaki lıesabatta arazii 
umumiyeiiin °/0 22,4 miktarı hası
lat vermeyen erazi mevânma ithâl 
edilmişti. Halbuki nehirler, cadde
ler. şünıendüfer hatları, kayalar ve 
ınesakiniıı yalnız ziraat ve prnıan- 
cıhk noktasından mahsuldar olma
yacağının burada istidraren zikri 
münasip görülmüştür.

Yeni bir takım muvasala ve 
münakalât yollan inşası ye tekes- 
sür eden nüfusa ve ihtiyaca göre 
yeni ebniye ve darussınaalar inşa 
ve tesisi suretiyle ziraata salih era- 
zinin her sene bir miktar azalarak 
hasılat vermeyen sahalara inkılabı

nı icap ettiıiyorsada hükümetin 
1911 senesinden ben toprağın ve 
hasılat vermeyen arazinin islâlıı 
hakkında vaz ettiği tedbirler saye
sinde 1912 senesinde % 25,2 
olan hasılat vermeyen erazi 1914 
nihayetinde 0/o 22,4 e tenezzül 
etmiştir ki bununda °/0 3 mikta
rında bir kısım erâziııin hasılat 
verecek bir hale ifrazı kabil olabil
miştir.

İsviçreliler bu hasılat vermiyen 
erazinin tedabiri fenniye ve mush- 
hane azaltılmasını ve kendilerine 
mücavir -şimâ! memleketlerindeki 
mahsuldarlık derecesine varmak 
için onlar gibi hareket etmeyi dü
şünmektedirler.

Aşadaki cetvel bize umum 
sahalarına nazaran Avrupa devlet
lerinden bazılarının ormanlık arazi
lerini göstermesi itibarile berayı 
mukayese derç edilmektedir.

V*

#*

f *

i
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- j  -----umumiye Ormanlık sihtmıı «i*Wııi
Memleketler |  ± &mm ha*,. vu««u

/  M*e»wıkm. *« y m ^ eıt . un>umi.v.v̂ r« »w»
~  .-i». —■ ı^/trao

Isviçrö . 1928 4.4,298 22.4 2 8 6 80,4
Almanya. Punısy® 19*22 472/182 y & 27.0 29.4
Baden..................... 1922 15,070 89.1 4<ı 5
Vürtenberg - • • 19İ8 19 5jj 81.0 82.9
Bavyertı . ] 920 76.421

•îâuH 84,8
Snksunva 1928 14,998 •U Jggf 26.9
Avusturya . . . 1922 83,91)4 i Cl,5 «7 x 41.8
Saizbnrg. . . . 1922 7.138 I 7 j t
Stayermark. . • 1922 10,875

Yukarı Avusturya 1932 11.982 7,5 - 33 ,0
Aşa*ı * 1922 19,297

S M
İtalya..................... 1921 808.700 8 ,2 17«5 19,1
Fransa . . . . 1920 550,986 a 1,5 20.4
Ispanya.................. 1922 499,400

Portekiz. . . • 1902 89,10u
itt/ı 22.9

Ingiltere. . . • 1924 229,8.30 i
82,442

• A 4L4 5.K
İrlanda . . ı  • m H 18,9 M 1,6

29.456Bçİ$ba . . . . . 1910 |.»
Felemenk . . . 1928 - 32,677 U ,8

1 7,7
i ̂

20 â
8 9

Danimarka . . . 1920 43.017
8 ,6 8,5 9,3

İsveç . . . . . . • 1922 448,278
84,6 54,8 83,7

Norveç . . . . . 1918 822,7] ı
66,4 6 5 ,0Finlândiya . . . . 1922 388,451

Estonyu . 1919. 44,210
-4,5 &5A) 86,1

Lit.vanya. . . T ' ;  1924
16,0 24,100,267

Letlandiya . . .  . 1922- 65,701
18,8

15,5 —

Lehistan, . . §§ 1922 386,278 82,0
9.5 « d a ar, 7

Çekislovakya . -. 1.928 140,874
91,033

ı

Macaristan . I  . 1924
4,6 Ot.} o 38,8

Yogoslavya. . . 1928 248,848
6 ,2  

,) •• ,,
■$4P 18,7

Türkiye . . 1927 735,01X1 66,0
2Vi,6 4 0 ,1

tsvicrede {°/<128,0) nisbetinde orman salı;
7,8 15,17

40 seneden beri uğraşıl ma k tadı ı\ ,sln,U bilhassa yüksıek dnğlard;a tezyidi için
{J3itmoıH ) 

vç Ameıuıjnıan mtldür fl
■ - - -- -....  T..... ..... -....  - -  A . MİTAT
[*] Burndıı r.ikr vp tadat olunan erkanı «H oldukları memleketin rv-m[ kuyudatına istinat etmek İrdir.
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Mattaki münakaşa

Mehmet Ali

Muhterem meslekdaşP/

tOrnıan ve Av) ırt kânunu evvel 
nâ&shasmda cevabî makalenizi oku
dum; Muğla ormanlarında şaftit .ol
duğum acı sahnelerle en salâhiyete: 
dar ağızlardan din]ediğhrWcV^-.bu ■ 
f ı r la r d a  tekrarından hicabı duy
duğum sözlerin müthiş tesiri altın
da karalayarak müsvedde halinde 
mecmuaya gönderdirin [son sene- . 
lerdeki müşahedelerime müstenit] 
razımı; iki ıkîbucuk sene bir kaza
da fen memurluğu yaparak [ sizin ; 
tabirinizle ] fen met nuru, oinıalztan 
ziyade hakikati gorm, âmillerim,, 
ciddi sebeplerin i sezen bu lıueus- 
tâki düşünceleri birçok zeval ta- 
rafnuhın üısrip edilen birl kimse- 
uiu  merkezi anadolada iiç sene 
dolaştıktansonra dört senedir ak- 
denİ2 ormanlaniü karış karış do- 
ktşâğahı bilerek, yazılarımı dikkat
le okuyarak tenkit etmesini çok 
isterdim

Herşeyıteıı evvel şunu beyan 
edeyim ki Muğîada yazdığım şey
lerin zatıâlilerimn pek iyi bildiklen, 
bîr kaza merkezine ayak bastığım 
gtaa i>urâlarada nekadar tetabuk 
dtiğ: .i görerek müteessir olnınş- 
|ğşgjjğ ’ijrrmea bir saat yakındaki 
«zsîsitkır cavır cayır yanarken bir 
feu  s£egşjşx?fan - ei'nde portmenüe 
igafy&Ğ, dklaştF »örmüştük, yirmi 
sas* a6fiirada o arkadasm aynı va-

Salih Beye
ziyeti kendim den
ziyade sız bdirsiniz,.

M akale^^em adde madde zik" 
r ettiğiniz: kanaatler btı güne kadar 
butun oımancdann ' dilinde tüy 
bitiren ve aitiklki ıneslekdaşfâra- 
sında [lâf kıtlığında. asmafarjmrda/ 
mak ], kabilinden/: söylenmeye baş
layan şeylerdir, mamafih bu fikir
lerin mecmuamıza akşme ş$bep 
olmak dolayısjyîe ;ş|ze' :çok' ; teşek-. 
kür ederim şimdi asıl meseleye 
gelelim;..'

: Bahsettiğiniz
memurlarım töhmet altanda . bırak
mak İçin değfl,: kontroidan azade 
kalarak sırf adam’sendeoilılı yüzün
den ihmâJkârhğa saparak en bü
yük cinayeti işleyen mah&t: eşha
sı intibaha davet edebilmek dü
şüncesiyle yazmıştım. •:

Fen memurlanımzın maddî ıvçğr 
nevî yoksuz! akları hâlen kabil olan- 
işleri yapmamaları için/.ldr 
teşkil ediyorsa ormanlarontitiy; 
m ah afazaşı i<^/göşter<bğiflîZ/./^ 
relerin vücudtıyie ademi. âarâşinda 
bir fark görülm^- .:

Akdeııizin ormancılık merkezi 
olan Antalyada bugün bir yifksek 
tahsilli fen .memura yokken/ buti?. 
ca müsait şeraite karşı orman 
mektebi âhsme talebe bulunamaz
ken mevcut işleıranzin îâyıkı üzere1 
tedvirine de imkân yoktur.

Sayı : 14 Yit 1 $

Bizde eksenya orman müfettiş
leri muamelâtla meşgul olur ve 
kedilerini tahrik edecek bir şikâ- 

'.yğÇyeya .ihbar gözetirler; muhi
tinden emin olan bir ten  memuru 
kendi keyfîne göre harekette ser- 
bestir; fen. mermini sîzinde yazdı
ğınız şekillerde vangin ̂ görür g it
mez, köylü ormana ateş verirken 
görse aldırış etmezse, k e n d in e  
Verilen vazifeyi muhafıza ve muha
fızda tahtacıya, havaleVederşe. ne
ticenin ne katlar feci olacağını hep 
biliriz. Bu şekillere kaışı eyvelâ 
fen memurlarını harekete getirmek 
ve yaz mevsiminde müfettişleri

ormanların en kuytu köselerinde 
bile dolaştırmak ve onları acemi 
memur defterinde hesap halası 
deği1 ierai h®Söâhmia ihmâl a ra 
mağa mecbur kılmak lâzımdır.

Vakit bulursam İdarî ve fennî 
hususlardaki noksanlar11mzı da ay
rıca [elimden geldiği kadar] yaza- 
cağme acı olmakla beraber haki
katlerin gizli kalması herkes için 
iyi olmadığı kaııaatindeyim.

Hür metler ■
AoSIya .onııvî aMatytuu 

graSm<kn 
A. Cevat

30 Mart 1929 tarihli İngilizce 
|  Timber Trades Journal ” mecmuasından

(Piyasaya dair)
. piyasa,; şon haftalardaki istik- 

rağmen ara sıra- betbinane 
şayialardan hali kalmamrştır. Vâka 
binnazariye vaziyet yolunda adedi" 
fiyordu. Böyle olmakla beraber în- 
gibz ithalât, acenteleri yine emniyet 
rğ^ermiyoâardn 

./ . Rusyâî: s0viyet idaresinde ibra* 
çata .̂ haşladığından beri kereste 
ticaretinin daima zayıf ve karardık 
noktasını teşkil . eylemiştir. İthalât 
acenteleri bittabi Rusya ihracatım 
nazarı dikkate almak lüzumunu his
sediyorlar ve bu hususta sarih bir

tahmindede bulunamadıkları için 
hiç bir zaman piyasada fıyetlerine 
karşı itimat gösteremiyorîardı. Onun 
içindir ki, Rusya ile aktedilen büyük, 
ikraçat mukavelesi haber alınır a- 
huraâz Rus maHarmm bütün mev
sim zarfında fîetleri garanti edilmiş 
olması itibarile keyfiyet memnuni
yeti azimeyîe karşılanmıştır, Mama fi 
İskandinavya ihracat acenteleri Rus 
ficilerinden müteessir olmamış ve 
Feniandiyaiilarda fiyetlerinden ha
tif tadilât icrasıyla piyasada büyük 
miktarda satışlar teminine muvaffak



l s \ \ \  ihracat acenteleri y 
u ;g :.u :\\.o  »  nîsbeten - dahte:tâ£ 
W t\«ISjibv^t göstermiş olm akla 
bet^bei: dîğer memleketler piyasa- 
küia^a havlı H yapmışlardır.

Böıaenaleyh netice itibârile m

am nyet b ir istikrar uharetm iştir.
Ancak İngiliz ithalât acenteİeiejt;:- 

s jr  senelerdeki tecrübelerinin şev* 
ksyfe gavot ihtiyatlı davranm ak ta
raftarı bulunmaktaıbr. Evvelemirde 
bunların fikrini işgaledeıı nokta 
îh isya ihracatının artmasa ihtimali
dir. Kuşlar mürettep programlanın 
ikmal ederek İngiliz sendikasının 
mim bulunduğu kereslerim kafesini 
sevkedebüeceklerini sureti kafiyede 
beyaıı etmişlerdir. Kuşların bu hu- 

-yşe&âaki te B  unatma trmaıaıile itimat 
edilse bile .ithalât acenteleri, bu ıhti- 
g g Ş  yine hesaplarına dahil etmeğe 
mecburiyet hissediyorlar. Acentele
rin nazan dikkate aldıkları ikinci 
nokta da ingiîterede derdesti icra 
bulanan intihabatı mnumiyedir. İn
tihabat zamanı İagilterede ticaret 
iöu  daima fena bir mevsim adedile 
gelmiştir, çünkii mevki iktidara 
ae:ri.'t*k nuküinetaı nasd bir poletika 
takış» edeceği meçhul olması ihti
yatla harekete saik olmaktadır.

LçHiicü nokjadûj Sıhhiye rjezâ- 
recinm kanaariue rağmen itikadı 
g s aîfitye  göre ebaıye inşaatında 
■'ipeytırfT « i t i  nearet ve rağbetsiz-

..... t.. —  10

DerhatŞy edileceği veçhile so^;; 
nenelerde âyetler. düşnaü V seneden 
seneye görülen fiyet farkları, ebem- 
unyetsiz miktarda; ohnoştur. Testere; 
ile kesilmiş tahtalar, diğer işlenmiş 
tahtalarla mukayeşe edilirse, pahalı 
adedilemez. Bunlar harbiıımnmiden 
eyelki fiyetlerinin yüzde 50;- 60 
derecesinde bir tezayütr :ğ<^termi^-; 
yâni havayiçi um unnyeylem üten^p 
bir raddeye geçmemiştir.

-^Şüphesiz, piyasa tiyetJ etinde 
daima teraevvüeat olacakto^ ^kafc: 
ha tabiî tebeddülat haricinde elyevm 
kereste piyasasında mucibi endişe 
olacak bir .vaziyete ihtimâl y e ti le m ^  
Bu seneki fevkalâde' şiddetli ■dşşy 
mevsiminden Baltik denirinin:seyri 
sefaine pek geç olarak 
nakliyatı tüeariyehin; 
hafta sonra. i cr&sı, kabil 
kârdır, Bu keyfiyet j^d teredetieb- 
lerinde stoklar buhman ihracat ra-; 
centeleri için bir nimet yerme ge
çecektir

Ingiliz klıalât acentelerinm pek 
nazarı |§£kme â>maaddan. bn 
vardu’ki, buda Avrupa. pi yasaların-; 
da kereste1' rsa rig ^n u ı^v ^^ev îö ' 
artmış olmasıdır. Iııgrüz bayil^i; 
tarafından ahiren vâki, olan bir 
çok müracaatları İsveç ve FenlaEty 
diya ihracat şirketleri, başka mem
leketlerde daha yüksek âyetler elde 
edilelnleceğmi Steri sürerek, reifef-

' ^  , '. , .;-,;, .̂V,.. ..— Şayi : 14

Bir makale münasibetile
. «Orman ve Avx m rİ0ğşci: şaş. 

^l^mda/'Pc^manm îman* isminde 
hır yazı okudum. Mubtişrem.. arka- 
daşımız Hilmi; beyin ormancılık 
esasatı İlmiyesine yabancı kalan 
bu makalesi dalgınlıkla yazılmış 

; hişşird veriyor-. Umumim. ıfözarı 
dd^katimncelp e tt^ ü n ^ ş h ^ ^ ’ etme- 
d|ğim bu yazıdan b.ahşedışmai ge

vrek Hilmi B. ve.gerek .diğer mesti 
. lekdaşJari^  hüsnü myetime bağiş'-f 
lalınlar. Maksadım bir münâkaşa; 
tapısuaçm ak de^tdîr; Esasen ba
his he numatagaya nede
ona tehammülü yardır.

; Ormanlarda .terkeddemuç, dal, 
artiîdaF4 ecessüma- 

'^â. m am  olmak şöyle dürsün, bil- 
gsyİMeh-• jâb ifg ü b re  yerine" geçer-;

y  aîmz yangm vetiböti 
,^k -_ - tehlikesini arttırdıklar^ ■'Ipmr 
?̂ % â a d a r i^ ^ a ^ r îa r i 'B o n  .zaman- - 
■ .lârda bu • tehlikelerin olmadığı^' or- 
-rhahlarda ufak S ^ ltia rm  Eyerde.' 
bırakûmasr müdafaa--ve" bir çok 

. orm anlarda. ta te ik ti-e ^  '
jJ^zkür

:yeriTen-İişler kâtı tatlı ire (ayıkla
ma ve ten^lem e mevsimi) d a h iliğ i 
ormandan çıkanlrrıası . "teemmül 
edilen '.ymnüşBt odmılu . ağaçlar.; 
içip ~ayri "bir kesim ve binaenaleyh, 
ay n  b if kaide''.yoktur.

ICati ihzari büsbütün başka bir 
şey<hr?:':Oerıç ormanlarda yeri 'ye 

-hayat müeadeîesile alış verişi yok
tur, Ağaçlan tohum yermeğe, top- 
jağ t - tohum almağa hazırlamak 
için yapılırdı. Katı ihzarı artık

terkedilmiştir. Bunun yerine son 
bir kaç katı teîrih kui’vetli )’apj- 
hyor y ey  vakti - gelince dogrodan 
doğruya katı tebzir (tohum verdir
me kesimi) tatbik ediliyor.

Kati teMh,. daha doğrusu * ara 
haalati> pilânma sahadan başka 
Sacmın da konulmasa icap .^ler; 
şu kadarki katiyat pilânma mer
but olan ve,. aynen esas . katiyat 
jâlâm. gibi 10 senede bü; tecdit 
edıleaı ara hasılatı pilâm . hacma 
ghre mutlak bâr katiyeti haiz de-: 
ğıldir. Fen memuru pilânın gös
terdiği sahalarda mevki ve hacım 
•ftibarile üç aşağı, beş yukarı oy, 
hâyamazsa kati tefeîhîer maksat
larından uzaklaşırlar; bıma merbut 
-olacak; amefiryatea bir m aktada 
bir dafada yapılması ve istikamet 
tâldld de- mec2̂ : bahs olamaz# 
Ara hasılatı pilânma memura âza
mi serbesti vermek için hacmm 
konmamasını tavsiye edenler- de 
varsada mahzurlu olduğu; için tat
bik edememektedir.

Hasılati taliye-teftih v e ;k a th ir- 
hasdatinâ. d e m n ^  buna verilecek 
en münasip ; isim «ara. |  haşüatti 
dır; hasdati taliye ormaaam âğaçtan 
gayrı v e rd ir  mahsullere derler.

Kati- • teftihler yalap  | mağlup 
eşçarrn çıbarılmasmı istihdaf et
mezler; ab vale zaiften .tn
kuvvetli ağaçlara kadar uzanan 
muhtelif şekil ve kademeleri vardır.

Münih Si-ifin J9İ0 - ' -
Recep



layei eşoar cemiyeti, nizamnaaıei 
idarisi

Madde 1 — Alelumum ağaçla
ma nvahafaza ve tezyidi sııkdanna 
çahşmak özeıe 1 himayei eşcar ce* 
İ | İ |§ |  |  »amile bir cemiyet, teşkil 
etShniştir.

Madde 2 — Hinıayeî eşoâr te? 
«âvetînm işleri' .Şunlardır.

Mct/ru ağaçlan: X — Meyve 
ağaçlara» n arttırılması içi» teşvi- 
kat yapılması 2 — Şube m&ntıka- 
feîruttû ihtiyaç re  kâmby.cfıÂc'göte 
yeöştirîîmesi lâzım gelen meyve 
ağaçlanma çoğaîa bilmesi için bir 

fidanlık tesisi ve yetişecek fidanların 
dağıtılması 3 — Alehırnum meyve 
ağaçlarının hastalıklardan ve bö
ceklerin zararından kurtulması.

Meyresi^ağaçlar: 1—Şabe man
ikalarında birer eşçar sahası, ay
rılarak yetiştirilmesi icap eden 
meyvasız ağaçların her mantıkaya 
hîakal beş dönüm isabet etmek 
suretde peyderpey teşçiri 2 — Sû 
kenarlarında kavak ve söğüt gibi 
ea&ak yetişen ağaçlann dikilmesi
n e  teşriki.

Mufaffasa te neşriyat .1  — Or- 
osuniarm muhafazası ağacın faide- 
•afee- tefin® ve halkta ağaç muhab- 
^Hî  %T3ur|xnlması ve bunun için 

t^ & seS f 2 — Mektepler- 
^  ağaç muhabbetini telkin için 

yapdmasî 3 — hayvania- 
3» z?satr$&t?t rastça zarsam önüne

• geçilmesi, -1| |  Ağacın ‘ odun - ola
rak çok sarf oluninasınçd Öhtirie' 

- ğeçiknesfr;-

gibi. îhadktf4erdı0û ibâ^eMr..'

C em iyet aza lığ ı ,;

3 — Her Türk BİSıayei eŞç-ar; 
mmyetioe aza -yazdabîîîr. .

i  — Cemîyetm/İ^ 
avın âza. fahri aza 'âdh  üç âzasi 
vardır.

o — Her sene hiri ağaç .ddceh 
ve bunu koruyup büyüten herkeS- 
Himayei .eşçar cemiyetnüh tabii 
azasıdır. Bu gibi zatlara ©eımyetç£- 
bir hüviyet cüzdanı verdir-.

6 —. Cemiyete her sene 1 -  oO; 
lira veren zatlar cemiyetin muavin 
azası olurlar.

7 _  • Cemiyete fevkalâde ̂  hiz
meti geçen zatlara merkez heyetinin 
kararile fahri asa unvanı verilir.

S — Cemiyetin umumî kongra-. 
| |  kânunu evvel iptidasında Cemi- 
yet merkezinde adiyen inikat eder.

Umumi kongreler vilâyet 
kongreleri tarafından. seçilen {mar
azadan teşekkül eder.:

İti — Umun» kongre içtimama 
iştirak eden aza mıktan nisabı 
ekseriyete itibar edilerek müzâke
reye başlanır.

ŞâVı: 14 m Yi! I  %

.11 — Umumî kongreyi heyeti 
merkeziye reisi açar

12 — Umumi kongre ilk icti- 
mamda bir reıSş^ye ikr reis vekili 
'Vcibir kâtip seçer.

• 13 - Umumi kongrenin vazi- 
Cemiyetin bir senede yaptığı 

İşlere' dâir . hazırlanan raporun 
ve Cemiyim bîr senelik muvaze- 
nei bes.âbiyesinin .tetkik yo-'-kabüîi 
merke|:ı umumice teklif edilen ve 
• ^ â  târâftadamiekli? edilecek işlerin. 
İ̂feakefesî;» V heyeti merikezrfece isê  

- 'ttd.â^öşde; ;. inti h ap ohifl ân âzamn- 
İâşd ilU  gelecek ;sek^ - 
'tetkik' ve kabulünden ibarettir.

14 — JNaz&mnamei Ş a s in in  ta 
diline heyeti merkeriyenin göstere;, 

sceğfd^föûm yeyaikbhğre .azâ'smdma 
^ t m r  bî&riâ île v'erifeek teMifııa- 
melçr i^riBâte umumi kongre tara- 
'îmdâri ^sülûsânf: Ekseriyetle karat 
verilir,-'.

15 ,̂ — dÛmühiî könği’e: heyete 
meikezâyenin kararile fevkalâde 
içtimaa davet; edilir fevkalâde' içti- 
madan :ancak ruznamede vazıh iş: 
ler müzakere olunur.

Heyeti merkeziye

• 16 —̂  Cemiyetin bütün muame
lelerim idari©;, vâzifesile mükellef 
olmak üzere' cemiyet merkezinde 
bir hdyeti merkeziye bulunur.

.% 1? • — Heyeti merkeziye yirmi 
azadâh mürekkeptir, ilk döıt sene 
için heyeti m erkez iy le  müessisler- 
te  onların intihap edeceği zatlar

teşkil ederler ilk heyet idarede dört 
sene ifayı vazife eder.

IS Münhal olunca heyeti 
umumîyeyi teşkil edeıı zat araşite 
dan birisi heyeti mferkeziyece inti
hap olunur ise intihap Ok toplana
cak kongrenin tasvibine arzolunur 
buJSuretle intihap olunan zatlar 
selefinin müddetini ikmâl ederler.

13' — Heyeti merkeziye heyeti 
idareöm davetiie içtima eder.

. -26 — Aza adedi ıhürettebenin 
yardımından bir fazlası msabi mü
zâkere sayılır.

'2 1  ^ H e y e t i  merkeziye cemi
yetin bütün muamelelerini teftiş. 
lUznamedeM maddeleri müzakere 
Ve kongreye arz olunacak bir se
nelik muyâzenei hesabiye ve Ce
miyetin faaliyeti hakkmdaki rapo
ru terrip ve cemiyetin muamelele
rini: tenzim eder .

--':2SU;| | |  Heyeti merkeziye ilk iç- 
tsnam da bir reis ve iki re isi sam* 
bir kâtip ve bir muhasip seçer.

Umumî Heyeti İdare

23 — Umumî heyeti idare hey
eti merkez iyenin reteğve reiMsam- 
terhıden ve kâtibi umumu y© mu
hasibinden mürekkeptir.

■ 24 —• Umumi heyeti idarenin 
vazifesi Cemiyetin muamelelerini 
tedvir ve cemiyette yapacağı 
rai tatl»katına müteallik heyeti mer- 
keziyente k arârların ı. yapmaktan 
ibarettir..



•* V*mu»i heyeti idare afeŞfe 
ıherkeziyenhı ilk 

içtin >a;nda tetkik ve tastik  edilm ek. 
jttfCV k a ra rla r verilebilir.

— R e is : him ayei e şça ra  ait 
|* 9h <?erii bâsöesatta Cemiye ti a  mu* 

cem iyetin hüküm et neZdin- 
<îc. m ah akim de bütün iş le r  ve içtî- 
*.:>?'.arda m e s 'td  m uraiıhasıdır.

27 . — Reis cem iyet işlerim  nı? 
rartıoam ei es&sasiye ve verilen 
k v â d a r  abk&mma göre tedvir eder. 
T e  bütün m uam eleler ve nıuhabe- 
relerde. kâtibi um nm î jttb beraberi 
imza eder.

28 — kâtibi m anîm  bütün idare 
işlerinden dofatvı reise karşt ınes- 
nîbör.

29 — Muhasip, cem iyetin m âlî 
işlerini ia tp ik  ve m akpuzlar ve te 
diye kâğ ıtlarına re is  2e  beraber

Cemiyetin kuruluşu
V ilâ y e t K aza ve  Nahiye  

H eyeti İdaresi

30 — Cem iyetin vilâyetlerde*
kazalarda* nahiye ve köylerde he» 
yeti idareleri bulunur* V ilâyet Itey- 
et£ idareleri dört aza b ir reis kaza 
heyet idareleri üç aza b ir reis* 
s afet t ft v*> heyeti idareleri İM
£££ b ir reisdea m ürekkeptir.

" î  — V ilây e t erde ve K azalar
d a  **r»?z»f>îCH m addede yazdı zatla- 
n c  S îr' -?rava gelm esile b ir heyeti 
îrîzi**' teo^*kkwf eder ve urouıöi bey- 
<*— T-iyrwrr*n tast-ıkinc ik tiran eder- 

■ ita* »fçfyç urtiıv.

îeri Adara :.

faaliyetlerine^ : rapor yer-
mekten ibarettir. •

Vilâyet ve  kâza kongremi:; •-

3 3  —  V ilâ y e t  ve  ■;
rinde Teşrini sanide birHşongre^ln-- 
ikat eder.

34 — Vilâyet ve kaza kongre
leri rse^^sfebirİe • oradâ-%kâyı^i;!3^-| 
avin azamn biri araya' gelmeldrile' 
in 'ik a te d e r .

veya iki reisi san ı bir kâtibi umumî 
ve b ir  muhasip şeçSiri î B u z a p a r  
heyeti idareyi teşkil ederler*

36 — M ünhal v ıık n n n d a .^ ^ ^ ^  
yete kaytlı azadan b iri leçHir. "

/37 V ilâyet kongreleri;: $ehe£ 
lik içtim aları sırasında umumî; 
kongreye göndeı2 ecek‘^z^,yı i l e r 
ler..

3 8  — K ongrelere kabul oluna^ 
cak  k a ra rian n  sureti heyeti m ery 
keziyeye gönderilir.

39 — V ilâyet kongreleri tiey e ti 
idarenin m uam elelerim  ve; hesap- 

. ların ı teftiş v e  » r ia m n a m e î '^ ^ ^ Ş i
tevfikan, te s is ' edilen vlheyye agâç- 
la rı fidanlıklarım  tesisatım  ve ş% 
b e l e r t t i  teşçm işlerini tetk ik  ve 
ihtiyaca göre ta tb ik  edilecek olan 

. iş lere  heyeti roerkeziyenin n aza rı 
ta s r ib a te  arz edilmek üzere k a ra r

Sayı: 14 Vlt . §

verir ve gelecek vsene bütçesini 
kabul ye ...gelecek sen e  heyeti idâ- 
riesâîı teşkil edecek zâvafe. intihap 
ed  eri _ ,

Meüiurm v e 1 müstahdem in
40 y - . CemiyMin işlerini veya-, 

r ife lm n i icra için ücretli memur
i n  yet m ü#ab34öâeri bulunur-

41 :yy. Ç&kstu2&eak işbu me- 
mıitlaT ̂ Vââyet y e , KaZâ.^ heyeti 
îd^eîeriiiC e - intihap ve pimimi hey
eti:: i^ rd c ç  tasti.k olunur.

G e tir iy e tin  v a r i d a t  m e n b a l a n

42 — Cemiyetin varidat men
b a lan  şunlardır. 1  — .Umumiyetle

r i â ö e î i ^ ; | | ^ ^  Üyi— Âzâ-
iföıâlıütl.eri 3 — tabiî ezaya  verile- 
|tp££.^huyiyefy vatâkaları haŞflati 
: 4 Fidm ıhklârdân şâ tilacak . fidan-
.la r i t ip a râ ş A ^
bütçelerden yapılacak m uavenet
ler v t i  n rüsalm ef^ - .ye

Müteferrik maddeler
43 ^ . Cbhnyetin bütün ;jmuâine- 

leleri y ri he^pll& 'i; v; teahâKin‘ en 
büyük m ülkiye m em urlarının em ir 
y e  tensibîledıer zam an teftiş edile
bilir.

Himaye
K-emahtaAieşekkül eden HımaV' 

kârilerimize - takdim ediyoruz. Metni 
feahyetler- y-adedbst kardeş cemiyeti
sB S sB K t

44 — Heyeti merkeziye fevka
lâde hallerde ilk toplanacak umu
mi kongrenin tasvibine arz olun
m ak üzere icap eden k a ra rlan  
verebâijEv |

45  — Bütün intihaplarda müd
deti biten azanın, tekrar intihabı 
caizd iri'

46 — Sülüssün ekseriyetle mu- 
p ^ y e t  o lm ayan k a ra rla r ekseriyetle 
verdir.

•' 47 ;— Cemiyet merkOzi umumi- 
sinde ve Vilâyet vç Kaza heyeti 
idarelerinde fahriyeıı b ir vazife, al
m ış olan.-aza vakfelerine m azeret 
bildirilmeksizm tnülevaHyen üç defa 
gelmezlerse' m üstafi sa rik rla r.

48 — merkez ve şubeler -CemX" 
yetin mzamnamei e s a s in e  ve bü- 
-U$ü kâ ra rla r ve tebliğlerime ve fa- 
!i. m atlara i a tevHki hareket, ederler.

49 - V ââyet vç kaza heyeti 
idareleri .um um i heyeti idareye 
naMye ve kaza  heyeti idareleri 

■kaza heyeti idarelerine m erbuttur. 
7 ancak selâhiyetleıi dahilinde ister 
:%in bütün şubeler mütekabilen m u
habere ederler.

50 — Cemiyet- heyeti idarele
rindeki müntehip aza fahri olarak 
hizmet ederler. Ancak cemiyet 
m aksadm uı is-lıhsalmde hizmeti 
mesbıık olanlara heyeti; merkeziye.

^ a r a r i l e  • ^ p p ^ - 'iy e y a  ma.âş verS^s- 
bilir.

?i fîşçar C em iyetiiûnm zâ^nam esıîji 
eketim iz için p ek : m ü M ' t e  müsmer. 
|  gayesinde m uvaffakiyetler tenjeım i



Uimayei
Beyannamesi

Vivmio^viimizi:! on mühim irat 
joeabalarmdun. ve harice yapchğı- 

- aaec ihracat inaddelertnm en 
; b^ieftm hm btr!side-'-(ağaç, w* a ğa ç 
mt/sAsnileri j. oklrğu m'dûmduir. 
Mendeketiıuizih bir .çok yerlerinde 
meyveli ve meyvasız ağaç . pek 
çok olduğu hâlde ğâiğer' y^İçrin- 
ıjbki dağ-Tar, ovalar» tarlalar nehir 
kenarlan l>Oş ve ağaçsızdır. Mern- 
ieketvırıizın l Uğun akaçtan ~ elde 
ernğı faideler meuıleke t i ınizın ka- 
Maliyetinden pek dundur. ©iğer 
'taraldan mevcut oğaçîarcbitimtsiğ- 
ekten ve hayvanatın zarar vermesi 
yüzünden harapolmaktadır. Işîe 
memleketi m tin  bü kıymetli servet 
mealunn yükseltmek ve halkımı
zın akaçta» vâpdığı istifadeyi aza
mi miktara etmek 1*111 {JELı* 
Mtjt/eî JCşear Cemiyeti) teşkâ 

Bu cemiyet kor ta lafın en  zr- 
cin kabiliyetine güre yetişmesi 
linm- gelen ağacın çoğalması içirt-' 
fndan’ıklıir tesis edecek ve bura
ca yetişecek fidanları aşıladıkdan 
•*6%ı « •itamtza tevzi edec ok, bos •

S^car ederek köylerimizi dağîaa- 
■ytaZt yeşöirûûirecek ve ağaçların

-̂<̂ *a.yct*iinziii yr< puc&ğı. ile rden  
*» ' tenarlaanda kavak

‘.kesin İıer zâmanĞişmeç ^ r ^ y a n ' 
-$ğâ;Taîi (pgîtltm aktır. : MemTcâletî-' | 
*mizîn )ur 'taça^ndar ̂ ^irieriîûizde;* 
köylerimizde bir çok akar ;si^ar 
vardır bunlar., n etrafında 
agaçl - r yetişebilir;. böyle ohhğn  
hâlde bu derelerin kenarlan ’.- ekse- / 
riya ağaçsızdır. Burada bulanan 
köylerde ekseriya c dvmsüriukdân; 
ftmskcdax çekerler. Halbuki bu a- 
ğaçlan • yetiştirmekte raöşkülat 
yoktur. İş yalnız kavak ve, söğüdün' 
«iaîrm kesmek 've 'bu d ah u r^b ü S  

: ağaçların yanına d i k ı ^ ^ r î '^ ^ ^ ş f ?  
sonra artık biç biç ̂ aâ^raf vd^^lfe^: 
met yoktur.

Bir aile reisi doğan her ço^nğpy- 
için köyünün yamadaki derey<£||riğ 
kaç yüz ağaç dikse. ço ım ğtt'^^Ş-^ 
yönceye kadar
ve çocuğu şa şa c a k ; çağa. . ̂ îinçeS. 
kendine yapacağı iş  için hazır bir 
sermaye bulur |  ve hayata- âtıldyjfeğ 
zaman sermaye bulmak lunşkula-^ 
tindan kurtulmuş olur, lu  kadar az . 
emekle bu kadar ç -k faideyi ka* - 
en mamak lâzımda*.

T u r k d a r ım ıs ıû  $ t c t f ıw i ,  d erer
h-riûdzin JceuafUırtua ' ideyjkfl 1 ; 
meyeasız ağaçlar - dikelim; ağdam: 
en kısa zamanında &n\cok faide 
■oeren o» k â r l ı  bir- i s '  o ld u ğ u n u  
( la im u  d ü ş ü n d ü m

Hims.yei eşca.r cemiyeti

)*
«•

>

B 1 0  L B E  Y
i&nlaf)

9 -t— Tahammülü senevinin tayini ve kafi yat 
plânının tanzimi

iŞçnevti iyğit -nukt^nnn.-; evel -

Bir' reçpeF/ ta r la m d a n  
3 e ç :^ d ^ r , m ahsul heM# : gedeceğim 
; İnç' ’bir^ğvaTat .^ e ld e n  . kestjtinŞe^ 
bittabi m üstakbel' 'm ahsulât hak
kında renperin h ır fikri olabiör7 
ancak / devritenebbüt zarfında tar-

- barmiam
^ e b e y y ^ ; eder..'

^ ^ ^ iv iB ^ ^ j r 'e î â a ^ e ıh k  'içinde 
-■varittir, ormancılıkta bu gayrı rnu-

-O ^ a ıü ti.
müdabele "etti kteh^ -
mafm k em m i^^ ^^ k ey fiy e ti, mö- 
daheîeden eveîki ^z^aşfc^göre 't e 
beddül.. .edebilir, iP lâ n d a  tayin...

t a r i f p a n n ^
;^ ^ e n  • biişka t ik id i r ,  fna^j'

senevi kat'iya-t mıktamme, bütün 
orman :̂ u ^ ^ ı d a  '. ^ z k ü £ ' ■ plânn;-. 
m jsrteniden' tiıtb ^ j-e ^ ^ m iz  |  usnlû 
k â t ^ ^ i n  ^n^ayîĞa^asilaâimç a  n la- 
.y m ç ^ ^  kadai' .ğeçen m n ^ y e n  ve 
k ısa bir zem an iciırhûkınn caridir. 
- îk t?iyat. m iktarını uzun müddet 
için kat’i  elarak tayin etmek gaye
siz bü* iştir, bu plânın bizi yanlış

yoLa seStetraesi ' n ıuhakkaktır, O r
m an devrine g ö re  senevi k a t’iyaf 
m iktarım  tayia etaıeuın, her on 
senede bir teftiş* yapılm asına rağ- 
mbtb afca netteeler tevlit, etm esi 
çok muhtemeldir. H at’iyat miktarı- 
nm  uzun müddet için eyelden ta^ 

:_^n orm an sahibinin serbiesti bare- 
kâtin.a m ani oh® ,. berbanğr bir iş i  
yaparken kültürün mubanba- 
tm dan m ada tahm in hududunu ter 
cavife.etnmyen nralûmatâ.' m ü ştiân t 
tanzim . '-kılman kax’iyat plânının 
eyam irine m utavaat etm ek v e  en û n  
h ü ^ m le r m e i^ ^ ^ r ö  eyîeöiek mec
buriyeti karsısında kalır, ve p lân ın  
tatinki sneebuHyetiı^ ^ ş c â ^ -  k^zeti' 
ormanın hakiki talıanunülüne'nazâ-. 
iren fazla v e ^  nola^rn k esm â t 

ol uıv B inaenaleyh 
birinci derecede hâizi elitm yei ob  
ma.sı -■' icatıedeb.'  şSyikCdtür ^ ^ â t ı : 

^ â ^ a ^ ı m ı m r  y an b ş o la
rak  verdiği hüküm lere feda edilmiş 
Olur.

O rinâncihkta taham m ülü senevi 
mevzuubabş olunca-pfâam ıdan k a t 
edilecek m iktar hakikiyi tay in  e t
m ek aıılaşılmâyıp talim ini b ir  mik
tarın  t a y i n h a t i m  
gelmelidir.



ormanda
l«r miktarını kes-

t ' îi\«-din tatbikînde iki
nlıcttı’fi M ıitke melhuzdur};

İ İh? ınalı^ul iktilaf ettiğimizi 
JW w « * tv k  ser ttmycııin tur kışınım 
sMıfclâk ediyoruz vc l»u suretle 

faaliyeti nuıinh.salHsina 
«rato nak ile  ediyoruz.

\ e yahut sou derece itina 
gpo-'lt-rvıvk icabetten ıııtktaruı du
numla kati vat yapm ak suretiyle 
lüzumsuz ır ıklarda İmcim itlıar ve 
binaenaleyh orm an n zararına bir 
işletim» takıp  vr tatbik etmiş oluruz.

Ibı n ı i l t n l t i t K İ n i ı  ını/stcharı o l u • 
»‘jijîi veçhile orıııa :da bırakılması 
j* etten hacım ihtilâfı Inzuııgelcn 
mahsul ıiiiktnnıım  vc aralarındaki 
n stu tin htiûtntcsimtı ehemmiyeti 
üzimesi v a rd ır.

Mevcut hacmi u bir kı.smının 
kaM m lm a-m dan ilmret olıın or* 
m andan istifade ve intifa usul ve 
nukdanıun mııımıdnki hacının fce- 
atîyet ve keyfiyeti Özerine icrayı 
n â r t ı iH s i  pek tabi alır, b inaenaleyh 
r>fıf.» meftununu* on».aittin terbiyeyi 
eserler icra eden avaınil inecinim* 
uaı da ithaletınek m ecburiyet in-

S u ta â t  ım k tan ıu  tavin*icıı t'vel 
M | d y  z tı  tir m eselenin halledil-

3 )  Teces.süıııattan hızla im dir?

ki lıacmuı keıııiyeten talin vvıilü 
nokta i n azarından :

1 ) Hacım ııuktarmıu gayrı mit
te, haddi l kalınası ım icap ediyor?

2 )  Hacım miktarının fazlalaş
ması mı lâzım dır?

3 ) Hacım m iktarının tenakus 
etmesi n ıi?.

Bundan sonra her m akta iç-i-n 
ne gibi katiya t ( katiyatı fcefrihiye4ji 
ziyaiye. tehziriye . . . gibi ka tiya t] 
icrası icab etm ektedir.

Binaenaleyh her m aktam  m uh
telif sinlerdeki hacminin tezayüt 
veya tenakusunun tecessüm ata yap- 
fıgı tesirin m eydana çıkarılması 
lâzımdır ( bilfarz  aynı hacmi İmiz 
iki m aktadan birisi ih tiyar ağ aç lan  
diğeri genç yaştak i ağaçları ihtiva 
edebilir, bu vaziyette her iki m ak
tadaki iccessünıatın tezayüdüne 
m üm anaat edecek esbap b e rta ra f  
edilmelidir |.

Hu suallere verilecek cevaplar 
ilk seneler için tahm inî b ir m ahi
yettedir. her m aktada bulunan 
ıııesçelcrı tetkik e tlik ten  soııra 
bunların vaziyetine göre kativat 
m iktarı tayin  edilir.

Bizim { plân yapmakta ) serbest 
hareket edebilm em iz için ınaktala* 
nn adedi aıııenajmaıt devrinin bir 
kaç misli olmalıdır, ancak bu 
savede dır ki her sene ormandan 
alınacak hasılatta müsavat temin 
edilmiş olur.

İlk defa ormanda kontrol usulile

ş—m

Sayı : 14 19 - Y»J 2

am enajm an tesis edilirken seııevî 
tecessüm at m iktarı kat’i olarak 
bilinemiyeeeğindeıı mümkün m er
tebe kısa bir zamarı sonra tek rar 
tek ’ip icra ederek senevi katiyat 
m iktarını ona göre tadil etm elidir 
fakat ikinci tekip yapılm adan eve! 
yüzde nisbetine göre serveti haşe- 
biyenin cüzi bir m iktarı (m eselâ  
“ioıT |  löîT &ibi) seııevî katiyat m ik
tarı olarak tayin edilmeli yahut 
(burgu  ile tecessüm at tayin kılı
n a rak ) eıısabı tecessüm at takd ir 
edilmelidir.

Am enajm an devi inin hululünden 
sonra tecessüm at m iktarı tay in  
edilmiş olm asına reğm en k a tiya t 
m iktarının tayininde g aye t ınüdde- 
b irane hareket etm elidir *

B irkaç devir m ürurundan sonra 
elimizde tecessüm at m iktarına göre 
k a t’i netayiç bulunacağından ta 
ham m ülü. senevinin tayininde daha  
serbest h arek e t etm ek mümkün 
olacakta*.

Bu hususta  yanlış yola sapm a
m ak için yeni p lân  tanzim inde 
geçen devirlere â ıt tekip  netayicini 
nazarı tetkikılen geçirm eli ve . b ir 
b iliy le ıııükayese edebilm ek için 
tecessüm at ve lıacım  grafik leri 
tanzim  etm elidir.

H er seııe o rm andan  alınacak  
hasıla t m ik tarın ın  m üsavatı ııe su 
re tle  te ’min ed ileb ilir?  diye b ir 
süal v a rit olabilir.

M üsavi h a s ıla t a lm ak  m efhum u 
a ltın d a  o rm an  devri zarfında lıer 
sene  m üsavi h asıla t a lm ağı a n la 
dığınız tak tird e  bu prensib in  o rm a

na  tatbikinin esasen doğru olup 
olmadığı şüphelidir.

Orm anın belıeı* hektarının aza
mî tecessü m atı verdiği tetkikaila 
ishal . edilm eden evvel hersen** 
müsavi hasıla t olm ak için gayret 
etm eye hakkım ız yoktur, ormancı 
— bu te tk ikat icra  edilm edikçe - 
daim a hasılatı tezyit etm eye g ay 
re t etmelidir.

Müsavi hasd a t alm ak için Iıu 
m ey anda kat’ivatm  tah tid i ve yük
sek sınıfı esnanda serveti hasebi* 
yenin tezyidi kifayet etm eyip  o r
m anın  her sininde ittihaz edilen 
terb iyeyi tedab irin  d ah a  m üsbet 
netayiç verdiğini unutm am alıdır.

K ontrol usulü; tebessüm atı tez
yit ve her sene  m üsavi hasıla t 
alm ak için âtideki tedbirleri tav s i
ye etm ektedir:

B iyolley usulü fazla tecessü m  
etm ekte o lan  ne h iç b ir  ferdi, n e
de h iç b ir m eşçerey i k a t etm eyi 
teklifetm ez b ilak is az tecessüm  
eden m eşacirin , fe rtle rin  derhâl 
sah ad an  kaldırılm asını e m r e d e r ; 
yüksek tecessüm at veren  serm ayei 
lıaşebiyeııin o rm an d a  d a im a  m ev
cut bulunm ası b ittab i azam i te c e s
süm at ekle e tm ek  için b ir  v a s ıta 
dır. D em ek o luyor ki b ıı u su lü  
ta tb ik  ettiğ im izde orm anım ız  daim a 
yüksek  tecessün ıa tı haiz m eşac irle  
m estu r olur.

K ontro l ıısu lım de k a tiy a h  sene- 
viyeniıı tay in i tek ip  v as ıta s ile  elde 
edilen hacım  ve  m evadı s a d e y e  
is tin a t e tm eyüp  hakiki tecessü m e  
is tin a t ey ler, d em ek  o luyor ki kor»-



İstanbul Orm an ameîtajm&n

Ç ataeık  Ormanı
vK'ttKİikt*n silsilesi onıiîiDİ5î5ûtn
rkoı iui «eskil eden  ve kara, Sa- 

k.< anana aile şa rk  cihetlerinden hem 
hudut bulunan çaıacık orınam  sathı 
h&iurdvı» 1000 — 36o0 m etre  kadar 
Yüksektedir. H isarik  Tejıesi nam iîe 
UKtruf en  yüksek rakım ı im eceden  
ltv>0 m etre  irt t taunla  b îr tepedir.

A na suhuru işbu .silsile üzerin
deki diğer orm aiarda arz edildiği 
veçhile Suhuru Ş ts t iy e  ile Suhuru 
Kılsiyei biüuriye teşkil etmektedir.

mendiesi ic ra  edilen sahanın
iı unuım iyesi 3881.3 hektar-
h are ıtir. Y üs'atı um um ivenin
S bek la n  çam  93.7 hektarı
ve Âhîse ve 1 ö l  .30 hek tarı da
m übimmi kabili teşc•ir olm ak

çıplak erazi teşkil eder.
1} sılsıle  üzerinde bul'nnup taf-

i Kaısen, Akarca. Ka-
l fİûTt■. K ara Saka). Kuzgıuı-
ormal;an n d a  aızedih iiğr veç-
delum um S ah u ru  kiSiyev ı ha-
p  ruteıbeıi tu rab ive  cıibetmden

an m e\ akide KA ra çana
ıhüru Şistiyeyi hav i şim ale

ra tıp  m ahalh *rde. ise
çam. |Sşcanmn alızı ıtııekı ey-.
i . m uiin  d ikkati ceit> etmek-

I d û n iaşîarken
a. hasıl&Zi fözyu ^üû<ik piren-

ÖCİfVĞti haşebi-
t verdiği

O rm an hey’etı um ım îyesiitiba- 
riîe E scarı hasise- istilâsına müsınt,-. 
bulunm akla bejşı.h<^'' kesafetine ve  § 
evsâfı th rabm  mahfuziyetini |  nmh*J 
tel bırakacak d e re c e d p d d .^  
d i#  m ahallerde bile te b e ^ i^ ü  tâb f^ ' 
inin calibi d ikkat mertebemde^öldüğü 
görülm ektedir.

N etekim  orm anın bazı m ahal
lerinde gerek yunan  işgali esuaşm*- 
da  v ukubulan harik  ve gerekse 
su  veri muhtelife ile yapılan, u ş# -- 
suz katiyata rağm en 
sayesinde gayet gfımi’ah ;ge ıîe ::m'es;: 
scerecikler teŞkıl 
harabiye gsğjgg tu tiığ ı, b i l a l d s : ^ ^ ^  
parlak  bir orm an lıalini. iktisap ey
lediği hayretle  mvşahfcde idilmek- 
tedir. Çataeık O n n am ; h e r d i i r l ü  
taJıripîet- tecavuzat karşısında ta 
b iatın  en bariz b ir nüm unesini irae- 
ekmektedir.

Şim âl ve Cenuba m üteveccih 
olup bir inkım sutuhu m ailelerded  
m üteşekkil bıdm ıan Çataeık biThâim^ 
lö  —: 32 derecei meylindedir.

D iğer ahvâl ve evsafı' umuıni- 
y e d  bundan evel hu lâsa tan  tafs ilâ t 
verdiğimiz K uşça, A karca, K aran-
lık Dere orm anlanle K ara Sakal,
Knzguncı ik ormanının aynıdır.

zaman sarfınazar olunur asga-
ri servetii haşebiyenin azamî teees-
süm at v erdıği zamanda mtSnsayi
hasılat alınmağa başlar. \ gitmedi]

14 m m  : 2

Ormancılık Âleminde

—  Bui-
ğarisfandu 1008 . istatistiklerine 

ımlyon 800 bin hektar or
m an  vardır; o rm an lar. umum ara- 
'zinm-;:yüzde 30 unu işgal ederler. 
A m enajm an işleri 1880: de başla- 
mış :yb?1901  de . üç ; ' am enajm an 

'-gurüîm f ^ k i l  edilmiştir. 1922 ka- 
■ nurnı h u su s?  orm ancıların yapa- 
?<5ar|dari: p ilab lan  kabul etm ekte 

ve u ç  sene zarfında; cem aat ve. 
h u Ş u s iö rm a n sa lh p le  amenaj- 
m a n  pilânlan  yap tırm a#! m ecbur 
tu tm ak tad ır., Buna rağm en 1927 
senesine kadar â ö  bini ka t’î 1 265 

Tbim m uvakkat olmak üzere ancak 
bin h e ^ a r  orm an am enaje 

edilebilmiştir. Bn orm anlarda 30 
600. b in . m etre m ük’âp ha- 

p fm , ,3Ş1 bin m 3 tecesşüm at tak tir 
edilmesine m u k ab ilşen ed e5 I5  bin- 

^ . k a t ^ a t '  ^yâpdm aktâdır. tO erek 
biı teçesşüm den. fâzla': kestm ,vegm  

■45§k. m uvakkat p ü â ıd a rd â Ç i^ ^ rü b  
mesi dmgöşteHybrB BulgaF Örman- 
larm m  daha pek çok m üşkülâtı 
îktiham  etm eleri lazım dır.; Diğer 
taram an hayvan ' . sürüm ü Bulgar

K at’i am enajm an plânında bu 
• orm andaki çamlarda; tay in  ve tes
p it .olunan d e v i t d i r ’ Tecessü- 
m a ti m ütavaşsıtası hek tar başına 

152 blup taham m ülü .senevisi, 
7805: m etre m ikaptır.

T a eskiden m ülga Haziüei H as
sa  tarafından  ' idare edilmekde

orm anlarım  harap  etm ektedir. Dün
y a  harbından evvel Bulgaristan» 
ziyaret eden m eşhur ormancı Pro
fesör ^Sehiivappach* hayvanlar 
içerde oldukça Bulgaristan orm an
larının vazıyetim ıslaha çalışmak 
l>ek beyhude bir h areket olduğunu 
söylem işti:. r_

F iiU tu lü z la v d a k i m a z u r  oflat'  —  
Am erikalı * Y ahlenberg > Avustr- 
alyan Forestri ju rpalda şayanı 
dikkat bir yazı neşrctnıiştir: Fi- 
danîıklardaki muzur otîanu miha
niki usul yerine kimyevî tarzda 
imhası hakkında 10 sen ed enberi 
yapılan tecrübeler nihayet muvaf
fakiyetle neticelenmiştir. Bunun 
için kibrit iveli tu tvâ  knllamhnıştir} 
bürm adde. o t tobum îanm ıı çimlen; 
ınesin i' tam an ıâe  men ettiği halde 
ekilen reçineli ağaç m hninlârm a 
hiç b ir suretle zararı dokunmamış- 
tır. H e r iki ;§§&ed£ h ır kullanılm a
sı: Mzımğeîem bu m addenin icabı 
veçhile istim ali halinde ne toprak 
ve nede fidanlar hiç b ir zarar 
görm em ektedirler.

(IForslaĵ Lty f .

iken bılahara. orm an idaresine in
tikal eden Çataeık o rm anı' iki se n e  
eyelsine kadar 20 seneye karip 
bir m üddet işletdirİlm iş ve k a t ı  
piaıım  tanzim inden sonra orm anın 
işletilm esine henüz başlanm am ıştır.

(BitBaedü Orman Mühendis 
Şevket
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İleteli vadâ sekiz türlü 

^  t e n k i l e  yapı-
Âr tecrübede m eşe tehumları- 
5» ııaikemmel sinekte ;söda 
i^azA edihHrekieri görülmüştür.
 ̂ su  ö e  durgun. suda uaıha- 
arasında biç bîr fark görül- 

irstir. l)ı t ıgun suda muhafaza 
ü  tohumların çimlenme his-, 

yüzde 80 den yüzde 77 ye, 
*tle akan suda muhafaza edi- 
‘riuki yüzde. Öd ten  yüzde 80  
inmiştir. Delinmiş, eski çimento 
tanım  konan tohumlar kanunu 
4den. m ayısa kadar suda kal* 
ardır.

( FûTaUtrcbİ V 1

M'uuitU'tlıJ: ee ue^riyüt — Al- 
yaılakı meslekî neşriyatın 
maiyet ve vüsati hakkında bir 
verm iş olmak için iki misâl 

•iyoruz: Alman ormancılar ce- 
etinin gazetesi olan »Der pfg  ̂
4ıo Forsîavirt ~= Alman orman- 
—4  bin tane  satar. P rusia or- 

bekçileri kan yazılan ve ur-, 
ediğin her şubesinden bahs- 
ı ' Bekçi üiutbı > 30 senede 8 

{ja.-'thmşur; son tab ’nı âdedi 
dndir.

- OrrDaucılik haberim-

üzere: bu vşene m&vçat. iki,, ahi e.na.j r: 
jaianC;:gnrııb\mâ; ilâveten iki • ârrbeb' 
najman grubu teşkil edîleeektirby

İ s ta n b u l; am ^ajm an -güpıbfî 
senehk faaliyetine . bâşîanki^'?:Ş j^ 
şimdilik Bigada Akdagı-ve Sağanca, 
Bize ormanlarında,
Antalya gurübu b ir âydanr.-bpci 
A ntaly a ormanları n in . a m e ^ f  
mesğnldıa

İzmit fen memuru Mehmet § |||! 
Salih, bey orman müfettişliğine,;: 
Aîâiye fen m cîctını Muharrem Bâ&a 
bey Antalya Orman müfettişliğine, 
Bolu merkez müdürü N m ettm 'Sey1' 
Konya orman müdürlüğüne tâyûr 
edilmişlerdir. Dörde y ibîâğedilen 
Amenajman grupları birer ; ba^mû?’ 
lıendis ve başmühendis; muavini ile 
dörder mültendişten ibaret olacak-, 
tır.

Avrupadan gelecek arkadaşlar
Almaayada tahsilini ikmâk eden.;-' 

Mahmut Şakir bey - ••arkadaşunpy 
haziran» la memlekete avdet ede-;, 
(ektir, iki senedenberi Almanya, 
orm anlarında tetkikatta buhman 
ve şimdi Isviçrede bulunan Mazhar 
bey pek yakında avdet edecektir.

Zabıt Varakalarına dair ..
Mecmuamızın temmuz., nüsha

sında . arkadaşım Şeref hurinin bu 
möyzua dair- neşredilen yazışını 
dikkatle okudum» Buna gören mu
hafaza memrudarından ■ bazdrn’mm 
makalede verilen : zab it varaka nu- 
mumesi hakkında sordukharç^aller 
f e r i n e  memâr rüfekamizın bu hıı- 
şuştaA i tereddütleıine mani olmak 
4 ^ y s u :  satrrlaıx y a m ağ a  luzum 
•görüyorum.

-7 Zabıt varakalarım a mahiyeti 
hukukiy^m i vazıh birsurette teşrih 

-ideden , bu. makale: bilhassa sonunda
ki numune'; ile . Ornıaırcıltk noktaî 
n a ^ m d a n  ilâveşi icap eden-bazı 

muhtevi - değildir. Arka
daşım, Orman mpamelâtile meşgul 
olmadığı için bittabi bu eksşk nok
talardan mhlûmatı -yoktur. Binaen 

•aleyh mecmuada gösterilen nı)mü-. 
- î^y e . tevafuk eder bir şekilde Oîf] 
j man; memtırlarunn tutacakları zabıt

kijk kalacaktır. Ayni zamanda bu 
noksan şerait bir/ kül halinde rnah- 

• d a y ^ f^ ^ â y e ti  
karsısında hükukan dahi tam ad
dolunamaz. Burada kullandığım 

ahirde umumî hukuktan 
ziyade /.Omıan idaresinin hukuku 

:şabş0 çşmi mürad ediyorum-

Bu yadımda -bmbıt varakalan- 
ym n iatb& atta mahkemelerce -uıaza- 
rıy a tı hukukiyeyş- teadülen |  sureti 

. telekkisim. ve . Orman idaresinin 
hukuku şahsiye ve maneviyesini 
en bariz, müdellel bir vaziyette

gösterecek cürümlerin sünesi iue - 
rinde hakimleri yormayacak malu
matı havi zabıt varakalunmn tarzı 
tanzimini anlatacağım :

Mahkemeler Orman cürümlerin
de tutulan zabıt varakalarının yal
nız cüriûü meşhuda müstenit olan
larım katiyetle telâkki etmek gibi 
kabahate ait fiillerin tecziyesinde 
hu nevi zabıt varakalarile ;sahteliği 
sabit oluncaya, kadar amel eder; 
ve kararını verir, Yaîmz bu zabıt 
varakafcanmn msulüne muvafık bir 
surette  tanzimi şarttır.

Bunun haricinde m esam ata ve 
ya. şaîıitlerin meşhndatina taalluk 
eder bir şekilde tanzim edilen zabıt 
varakalarını mahkeme ancak malû
mat kabilinde addediyor . . .  H atta  
cürmü meşhut halinde tasvir edil- 
[meyen hiç bir fili mahkeme tec- 
f rimde etm iyor.. Bu hususa tem as 
eden hiç bir maddenin Orman ka
nunları masmdavbuhmmaması bir 
cok- yangm ve tahribat faiHerinm 
peraet etmesine müncer oltnak- 
tadır.

Müddei umumiler kendilerine 
tevdi edilen zabıt yarakalannm  
usulüne muvafık olarak yapılıp 
yapılmadığını birinci -dereçede tetkik 
ederler» boksan tutulmuş zabıtn ame
lelin müstantik; tarafındantahkika- 
tı iptidaiyesi icra  oîunm\ Cürmün 
subut derecesi zahire çıkarılır. U- 
sulüne tevafuk ;-edpa m b ıt varaka- 
lerı müddei Umumilikçe mahke
meye yerilir. Mahkemeler ekseri-



\*'U‘ gerek bizim ve gerek 
Kieuıurianmızm tanzim ettikleri 
eimnı meşbu o istinat etmeyen 
t&btt varakalarını hilafı sabit olun* 
cıva katlar «lalıi sayıuıı ihtieac 
>;i\!iııvor . . Bu itibarla şeli&dai 
ve uolaili saire ile sureti sarilıatla 
îsbat olunamayan davalar idarenin 
aleyhine neticelenmektedir*

Yangın faillerinin mahkûmiyeti 
için behemehal memurların görm e
leri lâzımdır. Bu cilıet zabıt vara
kasına derç edilmezse oürünı 
ınalıfi kalır: fail beraet eder. Buna 
müteallik olmak üzere başka bir 
mekale ile ayrıca izahat vereceğim.

Orman cıirüru'erine mahsus 
zahit varakalarının mahkemeler 
tarafından ııe suretle telakki edil
diğini şu .-liretle huiasataıı yazdık- 
daıı sonra hukuk ve Ormancılık 
cübbesinden mükemmel bir zabıt 
varakasının nasıl tanzim edileceğini 
iki misalle göstereceğim.

Şeref i$uri beyin makalesinde 
kanuna muvafık zabıt varakalarının 
şeraitine dair zikredilen altı m ad
deye ilâveten Ormancılık noktai 
nazarından şu bir kaç maddeyi 
tezyil ediyorum.

Zabıt varakaları ekseriya iki 
suretle tanzim edilir:

A  — Yangınlar.
t i — Tahribat ve hilafı nizam 

katiyat için . . .
Birincilerde :
1 — Yangının tarihi zuhıır ve 

itfası.
2 — Mütecasiri « ehemmiyetle > 

isim ve şöhreti mensup olduğu 
karye f arkadaşınım mekalesiııde 
gösterilmiştir ».

3 — O rm anın  ismi ve hududu
4 — Harik sahasının vüsati.
5 — Mikdarı haşaratın tayini.
i — Yangının sebebi, kırmadan 

mütevellit olup olmadığı.
( İlil metli |

TASHİH. 11 numaralı nüshamızda -ğ~ makalesinde âtideki mütet
iği hataları yapılmış olmakla tashih olunur :

Ş;ılı ite Satır Sütun Doğru

1 5 1 Ormanlarımla ormanların
1 t 1 504 numaralı
1 22 1 ¥  -  p
1 27 2 Tensillerile
2 7 2 50 ile 100 arasında
2 15 2

1
T  \

3 27 1 arızi hasılat
g 1 2 tahammülün gibi

flil/ti Mftib'J'IM M  iı i l  U r  m rn ı ı l f ı .  M  f i A ’j  F

■MM



r m a n  u  f  p i l
Ş a y i

Mayis

=  içindekiler =
Ağacın kıymetini hilelim 
Biyoley ( Mabat, ve son ).
Sekiz dışlı, ladin bOceği . 
Kopeklerin terbiyesi . . | . 
Akdeniz mailesi ormanları .
Ç'ataeık o r m a n ı.................... .....
Zahit vara kal a n .........................
Mektuplar, Ormancılık haberleri

. . . .  H AM D I X A h i  
M ü törecin i ’ YA K l  P  .11 \4X A  Y  
. . M USTAFA R E M Z İ
. . . .  TKYJ İK Â L İ
................C E Y A T
. . . .  Ş E V K E T  
. . . . M. A L İ  S A L İ H

F iy a tı 2 5  k u ru ş t u r

t i l in  uf

Ü



Muhterem okuyucularımıza

İkin<*i seneye a it nüshaları muntazaman almak istiyor- 

arıız abunalarınızı tecdit ediniz. Tecdit için bir an evvel 

cık ve okunaklı adreslerinizle müracaat edilmesini ehem- 

ııvetle rica ederiz.

§ ) r m a t ı  u r p u
Orman Mektebi Alisi Mezunları Cemiyeti tarafından ayda bir neşrolunur. 

Sayı: 15 ===== M A  T I S  ===== Yıl: 2

Ağacın kıymetini bilelim

Hiınayei eşcar cemiyeti 20 şubat 
928 de kemahta teşkil edilmiştir. 
Cemiyetin teşkiline saik olan ahva
lin tadadırra hacet yoktur sanırını.

Türkiye ormanlarının öteden 
beri devanı edip gelen hazin m a
cerası suzİşli bir hikâyedir. Bu hi
kayeyi her gün hepimiz tek rai' 
edip dururuz. Kemali toprakları 
bu acıklı hikâyenin taın bir sııhnei 
tecellisidir. Etrafa atfı nazar edep 
bir zair gözü; hiç bîr yeşilliğe 
tesadüf etme*/.. Diyebilirim kİ zevil- 
hayata yeni bir hayat bahşeden 
ilk bahar bu memleketin hakiki 
bir yabancısıdır. Halbuki camiye 
gittiğiniz zaman imam efendi size 
70 santim kalınlığında ve 10 metro 
ir ti famda müteaddit çanı direkleri
nin yüz sene evvel kasabaya yarım 
saat mesafedeki C«öreııcil kebaıun
dan getirildiğini, bir köylü evindeki 
direklerin dedesi tarafından m.ırik 
dağından getirilerek evinin yapıldığı 
m hikâye eder. On sene evvelki 
karadağ camlıklarında bıı gün «İlıcak 
çau» kökleri bulunur. Bıı dağlar o 
kadar çıplaktır ki nebat namında 
bir şeye tesadüf edilmez denilse 
caizdir,

Kemalıtaki ağaçlar köylerin 
şurasında burasında kalan bodur 
meşelerle gözenizde galeri ormanı 
diye tavsif edilen kavak, söğütler 
ve kasabadaki meyve ağaçlanılır.

Arazinin bu vaziyeti memleketi 
derin bir fakr ve ihtivaca sürükle
miştir. Topraklar bereketsiz, dağlar 
otsuz, bayırlar hayvansızdır. Halk 
maişetini uzak diyarlara giderek 
çalışmak sııretile temine mecburdur. 
Bu sebepten Kemah mütemadi bir 
amel ve şflt içindedir. Şüphe yok
tur ki bu topraklar bu halkı refah 
içinde geçindirecek kabiliyettedir. 
Ancak kazancının ilk unsuru ser
mayedir. Bu derin fakru zaruret 
sermaye tedarikini imkânsız kılmak
tadır. O halde kısa zam anda 
yoksulluğu giderecek şey nedir?

Şüphe yok ki ağaç, bu memle
kette akar sıılar var. F u ra t ve kö
mür nehirleri ve teferruatı dahilde 
boydan boya ve kilometrolarca 
uzanır. F akat istifade edilmez.

Dinebilir kı bu vaziyet Tfırkiye- 
nin ekseri yerlerinde aynıdır. Sene
lerce devam  eden seyahatlerim
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!■• yetiliriz ihîiviV; te v k ile  h a re k e t 
■ ettiğinden şimdilik kâfi görülmüş

tür. Gelecek sene daha ziyade 
tevsiine teşebbüs edilecekti!-. Bu 
gün altı vilâyet kaza ve nahiyele
rinde şubelerimiz vardır. Rüfekayı 
mesaimiz arasında büyük mülkiye 
memurları orman ve ziraat münte- 
tesipleri vardır.

Bu umunu alâka cemiyetim izin 
kısa bir zamanda büyük bir kud
ret iktisap edeceğine bir delildir.

Cemiyetimiz nizamnamesine tev
fikan Kemah ta bir fidanlık tesis 
etmiş ve buraya kavsi çekirdekleri 
dikilmiştir. Yetiştiğinde aşılanıp 
tevzi edilecektir. Kezalik suıı’ı or
man tesisi tecrübesinde bulunulmuş 
ve tedarik edilen akasiya tohumdan 
muhtelif mevkilerde . ve muhtelif 
usullerde on beş kadar mevkie zer 
edilmiştir. 2eriyat miktarı 80 dönü
me baliğ olmuştur. Bu sone hasıl 
olacak netayiee göre zeriyat usul
leri tadil ve aynı surette zeriyata 
devam edilecektir, teşcirde masraflı 
olduğmıdau gars usulini tercih 
etmedik mesaimiz Türkiycye şamil 
ve umumî bir şekle girmiş oldu - 
ğündan cemiyetin maksat ve gay
retini, ağacın faidesini gösterir 
bir beyanname neşri mecburiyeti 
hasıl olmuş ve tab ottij-üen on bin 
nuslıa beyanname Türkiyemizin her 
tarafına gönderilmiştir. Bu beyan
namenin bir nüshasını karilerimize 
arz için leffen takdim edivorum 
derdesti tap bulunan nizamname
miz hor tarafa gönderilecek ve

3

te ş k i lâ t ım ız  te v s i  e d im e - - -m -  Bu 
n e v i n e ş r iy a t ın .  d e v a m ı  m u k a r r e r 
d i r .

A rtık  b u  g ü n  c e m iy e t  [ T ü rk iy e  
h im a v e i eşcaı- c e m iy e t i j ş e k lin i  
a lm ıştır .

M e m le k e t im iz in  b ö y le  b i r  c e m i
y e te  ih t iy a c ı  o ld u ğ u n u  b i r  s e n e n in  
g ü n le r i  b iz e  p e k  s a r ih  b i r  s u r e t te  
g ö s te r m iş t i r .

D e n i le b i l i r  k i  m e m le k e t im iz  b i r  
a ğ a ç  c e m iy e t id i r ,  v e  s e r v e t i  a s l iy f t -  
s i  a ğ a ç t ı r .  B e v ö - ım a m e d c  d e  a o u i l-  
d iğ i  v e ç h i le  b u  g ü n  m e m le k e te  
p a r a  g e t i r e n  m a d d e le r in ,  m i ia v z e n e i 
ik t is a d iy c m iz d e  e n  m ü h im  a m i l i  
ağaç, ve  a ğ a ç  m a h m u lle r id ir .

B i r  s e n e  h a ra r e t le  d e v a m  e d e n  
fa a l iy e t im iz  T  i i r k  i y a  îm z d  a a ğ â c  
b a y ra ğ ın ın  u m u m î b i r  s e h r id c  d a l 
g a la n m a s ın ı  i c m în  e tm iş t i r .

ix ıs a  b i r  m u z *  b u  İ h iy û k  i> u ı 
u z u n  s e n e le r  iç in d e  o ls u n  t a h a k k u k  
e d e c e ğ i ü m id in i  ta k v iy e -  e tm e k 
te d i r .

Ş a y i v e  s e b a t ın  d ü n y â d a  im r  
m ü ş k ü la t ı  h â l e d t-e o g m o  ş ü p h e  
y o k tu r .

Y ı lm a d a n ,  y o r u lm a d a n  ö n ü m ü z 
d e k i p ü rü z lü  v e  ç e t in  y o l la r d a  
y ü r ü m e k le  n u r lu  h e d e f le r e  u la ş a c a 
ğ ım ız a  v e  a ğ a c ın  m u k a d d e s  o ld u ğ u 
n u n  u m u m iy e t le -  t a k t i k  e d i lm e s in e  
m u v a f fa k  o la c a ğ ım ız a  im a n  e t m i 
ş iz d i r .  .

Kcoıah Kinaayci eşear cemiyeti Reisi
H am ı>i mm
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B t O L L E Y

10. Kontrol "usulü ve Orman ; 
g ö t l e r i :

İdare edilecek orm anda m e$g  
terenin ue şekilde bulunması rau- 
tsıfikter'sualine: Ormanın kendisin
den cevap beklemeliyiz.

Bir birine müşabih b it kaç 
maktadan «“yie birisi intihap edil
melidir. ki. beher hektardaki ser
veti haşebiye miktarı bunun kıy
meti ve  kutur sm ıflarm a göre tev- 
zbu tecessümatm  kemiyeti yeni 
neslin vaziyeti bizim için en nıti- 
vafık v e  münasip olsun.

Böyle bir makta aynı şeraiti 
türabiyevi haiz maktalar için en- 
rouzeç o’.nrak intihap edilmelidir. 
Aynı şeraiti türabiyevi haiz makta
ları .enmu2eç olarak intihap edâen 
m aktaa takrip etm eğe ormancı 
daima sayetmeHdir. Mamafî bu 
esnada daha muvafık bir şekle 
rast gelebiliriz. Bu yeni bulduğu- 

şekâ. yeni bir enmuzeç olarak 
derhâl kabul edilebilir ve  bu su
retle biz. adım, adım en muvafık 
« * ö a »  şekline yaklaşmış oluruz.

Mevcut malûmata göre hektar
da 30T> — 400 metre mükâp serveti 
hasehnreyî haiz bir ormanda sureti

İ l i l  H  tS; vasat ~  büyük 
rapAa bulunursa orman normal

Müteakiben gelen  teîup hetid^*- > 
sinde bu mikyasın tebdili de caiz v 
oiâbiliri w

Yekn azarda kontrol usulü tebez- ' 
zürü tabiiye, az ehehfhny'et veriyor . 
gibi geliyor, her hangi sağlam  y e  / 
normal bir uzviyetin tenasül etme
s i ne kadar tabii . ise. iy i İdare bâi-Vv 
len bir ormanda da. tenasülü tabii
nin husulü o kadar tabii ğorühne^.  ̂
tidir. Ormanda m evcut muntazam, 
düzkün ağaçlanıl fazla tecessüm  
edebilmesi ûçin e n  i\% şepaîtiıfö&i* 
etmek idarenin gayesidir; binaen 
aleyh ağaç azamî kıymeti iktisap • 
ettiği zamana kadar mükemmel 
taç ( Curon) a maliktiî; ve. en mü
kemmel taçlar ise; fazla semere 
husule getirmek i'tibarile tebezzürü 
tabiiyi, teshil eder. Y e azamî teces- 
sümat husulüne bais olur.

Diğer cihetten de ormanın bü
tün sahasında çıplak mahal yoktur, 
binaenaleyh tebezzürü tabii husu
lüne toprağın vaziyeti daima mu
vafıktır.

11 — Kontrol usulünün bazı 
memleketlerde tatbiki.

Biyolleyin gösterdiği misallerin 
en barizlerinden bir kaçmda biz 
tcvekkuf edelim: Bu misaller tat
bik edüen bu usulün ne gibi neta- 
yiç verebildiğini göstermek için 
kâfidir.

Savı: 15 5 ------- Yü : 2

İ i ■ l2Q8ğ& | 1024ü ' £4535 [■p I 1.ÎVO 1 - • ■ * . : 1^318 I

2 12075® 23199 15105: t 4*8.
[

19881 | i J l l l l j

o .124070-. 26313“ 17840 j 5‘6 24536 1 7?7 . d

Bovere» kantonu ormanı 114 hektar

1 | . 26765 , 6629 v 8325 , ••1.95'-'; |  4772 | 7.6 |

2 23622 5525 4260 j
[ ;

2,43 5272 î 7.6 I

A-.... .-23875-: 5432 4300 ] X ' 1 ..2.48 ; 5260 î 7.6 ’
4 29098 u ;70871 : 4500 i OS -2Ü7 5496 1 3.0 |

Kuve kantonu ormanı 138 hektar

i V"w?73 " 6680 V4314 U50 : 6237 | |  7.-V ; h . 2:55
2 . 41010 : 618S8 . | 2.<>i 6064. f 7*3 İ; İ 2 Â 4

9  ' ; 41499 605/ : eboö ' İJ2 | 2,41 6687. ] 8.1 • |i. 2;68

Yeriien misallerde kontrol dev
rinin 6 — 8  sene olmasam nazaran 
gösterilen netayicin 30 -  35 senede 
tolpandığı anlaşılır. Aynı ccdvelde 
görüldüğü veçhile, serveti haşebiye 
miktarı ya tezayüt etmiştir veya* 
butta aynı miktarda kalmıştır. 
Buna mukabil intifa miktarı art
mıştır. Calibi dikkat ikinci bir 
noktada hakiki intifam tayin 
edilen intifadan daha fazla obua

sıdır. Bu son nokta kontrol usulü
nü fen m em uruna n e kadar ser- 
bestivet bahşettiğini bilfiil drae 
eder. Yukarıda kaydettiğimiz Veç
hile. kontrol usulünün esa s pren
siplerinden olan maktan intifam  

.tezyidi Omum serveti haşebiyenin 
bazali tezyidi hazan da tenkisi 
neticesinde elde edilebilir. Bunu 
aşağıdaki m isallerde görebiliriz.
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\v S'J'veıi buse- |  îptidai serveti .ilil
, .  ı , , hasetuyeye au ! Ra ■ ,■.., i  - . Mülahazat1 W  hektarda , î  tecessümat {ı tecKssöûıafc •[

Kave kantona ormanı 1 nci işletme kıt'ası, makta 3 (1,5) hektar

ı 223 4,5 2,0 1 Meşconj amklıkhalT-
nde, tulentecessûmat

- 263 2,6 1,5 yüksektir.

|
-t ; . . - * i 

' • 272:' • j 
{ 10.4 4,0

*4 293 - 9,6.. .3,!

Bovares kantonu ormanı, Makta 1 (13,2) hektar

i m 1 7 j 3,0

i-’::' 210 S :% 9

241 S,0 3,3j
268 i  1 ’ m -

ü  Serveti haşebiyenin tenkisi vasıtasiyle tecessümatın artması

S a v a  kantonu ormanı. 1 nci işletme kıt’ası, m akta 5 (9,6) hektar

602 m 1,0

•X>ö 7,5 1,3

531 IÖTo 1,9

509 j 10,6 2’1

ormanı. İn c i işletm e k ıt’ası, m akta 4

3âö 4,6 0,9 8 g | : |

472 8,7 1,9

a * n ,5 -■&

iO,7 2.5

wV ıŝ flaansa

ta
tu

Sayi'-: 15

Verilen misâllerde- yalm z e sa s , 
serveti haşebiyeye a it tecessu m at  
gösterilm iştir j*J kontrol devri esna- 

: şıncia tecessüm  ederek, 17,5 sm -dan  
yukarı kutur iktisap eden ağaçla
rın hacım ced veli erde nazrı itibare  
alım nam ıslır. M isallerde görüldüğü  
üzere serveti haşebiyenin  tezyidi 
veya  tenkisi şıklarının her ikisin- 
dende g a y et m ükem m el n eticeler  
elde edilm iştir.

En sabi tecessüm ün d eğ işm esi 
de bu m isallerde şayan ı kayt. bir 
noktadır. Y ek nazarda 'ensabı taces-- 
sümün tezayiit etm esi serveti haşe- 
biyenin tenkisi snretile elde ed il
m iş, fakat ayni neticeyi m isalim izde  
serveti haşebiyenin  tezyİdilede  
elde etm işlerdir. E n sab ı tecesşü m e  
nazaran orm anda . elde edilen, n e-;  
ta y iç  y hakkında hüküır||; vern  ı ek  
hususunda ’ B iyolley  b ilhassa  ihti
yatlı lıareket etm eyi, ta v siy e  ediyor, 
çünkü yüksek ensabı tecessüm  e l
de etm ekle beraber ayn ı zam anda  
k eyü yetiü b ariled e bu tecessü m atın  
iy iliğ in e çalışm alıyız. Y üksek  k ey 
fiyeti haiz ahşap yaln ız kâfi dere

b ilin  Bu son şart m alum  olduğu  
veçh ile  serveti haşcbiy<si <;r»k olan  
m eşçerelerde buluna bilir.

B inaen  a leyh  teceşsü m atin  h a
r e k e t  lıakkm da hüküm  etm ek  için  
en sab ı te-cessüm at rak kam lan  k i
fayet eırneyüp d iğer şera itid e na
zarı itibare a lm ak m ecburiyeti 
vardır. V erilen  m isâ llerd e  en sab ı 
tecessüm ün tezayü d ile  berab er  
m utlak teceşsü m atta  tezayü t ed iyor.

D ahabir nokrayı nazarı d ikkattan  
kararmamak lâzım dır. O da tecessü -  
m atm  hangi k ısım  g ö v d e lerd e  hu
su le  geldiğidir. B iy o lle y  u su lile  
idare ed ilen  orm anlarda terb iyev i 
tedabirirı karakteristik  b ir h attı 
olarak tecesaCım atm  b ilh a ssa  büyük  
kuturdaki eşçarda husu le g e lm e sin i  
v e  b inaen  aleyh  -fş^jhsal ed ile ce k  
ahşab azam i k ey fiy e t  rakkam ım  
['"•] ita  etm esin i k ayd ed elim .

B iy o ley  u su îü e  an ien a  je ed ilen  
bir orm anda se r v e ti h a^ eb iyeo iıı 
kutur sm ıü arm a  levzikıde. m üruru  
zam an la  ııe  g ib i teb ed d ü la t h u su le  
geld 'ğ in i atideki c e u v e l g ö ste r m e k 
ted ir b -

Tek ip sonesi Vasati küvdenin
Yüzde itib ariy le  ( ° «) serveti 

haşebiyenin  tev z ii

Ufak çapda | Vasat çapda Büyük ç&pda

B overes kantona orm anı
1892 0,60 . SıU ■î̂ « 13^9
159$:.' 0.78 38.4 : j*7 O 'T * 1 4 ,3 ^
1904 j 0,85 . 34.3 48.2 17,5 -
1910 0,95 30,0 49,6 •20 ,4
1916 0,99. 27’2 48,2 £^ 4 ,6

K ave kantona orm anı
1600 0,92 1 82.8 . 49,3 ‘ ,  :i 17,9
1896 0,91 30.5 i 49,3... 2042
1902 0.96 27.7 50,34. 22.0
1006 1,04 24,8 49,1 26,1
1914 1.13 21,5 j 43,4 30.1

(•J Esas semtten tn akait; Kuturlar» 17.J sm. dan 
yukarj oku» agahlara <>it serveli hoşebiyedir.

3J Vahidi kjyasl serveti h^^biyoniıjf fiatîna 
itluk otunur,



s
terakki yalnız a ğ a ç la t ı l  

o 'v * d e ğ iş m e s in d e  değildir, ser- 
haşabbremn keyfîyetide hakeza 

s*ör*irwseî»anîa eyi tarafa olmak 
s^çv' iletm iştir.. Me^JSi Euve 
ej-mmlsnnda şehevi intifa mtkfca- 
rsnd» kereste miktarı yüzde itiba
rise p  suretle değişnnştir:

I indi teftiş devresinde kerestelik%56 
>- -'; » . - - > >60 

/>  | - |  \  > ■ . ! >66
3Pf * -  ̂ i  *- >68

Perpholts miktarının tezyidi hu- 
ssşsşdSb ayın ormanda berveçhi 
ati aetayiç elde edilmiştir i 
I  inci teftiş devresinde kereste lik ti

IH " > _ ;;. . * . >79
■ ~'

Bu muvaffakiyati Biyolley kıs
men kereste imalindeki tekâmüle at
fediyor fakat bu husus nazarı dik
kate alındıktan sonra da Biolley 
usulde amenaje ve idare edilen 
armanda yeksek muvafîaîriyetler 
ddp edSdîgi şüphesizdir.

Biolley usulü muayyen bir seç* 
^  usulü îdaresiîe birlikte tekâ- 

etmiştir. Onun içmdiridnıefco- 
^  ö^banda ormanda ittihaz edi- 

hangi bir tedbirinde izahe- 
mecburidir. Bivolleyin gös- 

_ ü ğ  misaller .amenejman usulini 
etmekle beraber, doğru seçme 

p i p i  tatbik edilen ormanda elde 
n^âeeîerî göstermek busn- 

şenderece kıymetli dir. 
v*a»lye kadar tecrübe istas- 

- ormanlardaki teeessü-
’ hakkında yaptıktan tecrübeler 
6 SMitesavmsîSB ve mütecanis 

> ei“üde icra edihsd^tir. Bu-

nün ı^indirki îb!& ;çok . bnâancılârın 
dnsfâğıöda-, thâslâma ksfiyata kar- S 
şı bîr earibe; müşahede .etmek kâ- 
bildir. [BiyoHdyin bu son ınütalâ' 
ası yalnız Avrüpa ormancıhğjnın^v 
eski (tradition) u te’siri • altında 
vetişmis ormancılara ait olabiliri 
Mütercim] .

Biolley usuli İsyiçrede oldukça 
taammüm _ etndj^r tâkln. muhtelif 
yerlerde bazı hususiyetler ilâvesHe 
cayi tatbik bulmuştur.

Tadadadâlıit olan ağaçlanır asg-1 
ari kutru 16 ile 24 santim arasında 
tebeddül eder, Pr.. Knoheİ ’ cibali 
mürtefta ormanlarında bn kutrım 
80 a çıkmasını muvafık buluyor.- 
Tabiatile ufak, çapta'.' :ağ;üçl'ann 
tadada ithâl edilmemesi serveti 

Ikâşebiyeffi&; t a y î ^  
lar tevlit edebihr*. fakat kbntrol üs&şy 
lüniin gayesini umum serveti. ; ha- 
şebiyenin tayini teşkil- yetmemek
tedir çünki. esasen İdarenin ver-c 
diği netayiç.. s ır f1 büyük çapdakr 
ağaçlardan istihsâl eddebilir.

Zaten yalnız büyük kuturlu 
ağaçlan ölçmek Biolley usulünü 
oldukça büyük, vasi ormânlafda- 
ve sistematik surette her bir Ame^ 
najman teftişi sırasında tatbik 
etmeyi mümkin kılmıştır, bunun 
için dır ki Biolley usulinde -objektif 
netayice istinat edilir.

Professör Kruhel Biyolley usulin 
de bazı tashihat yapmıştır, şöylekı:

Tadada dahil olan asgarî 12 
santim kuturda olduğu taktirde 
bundan dun olan gövdelerin servet
ti hsşebiyesim biç olmazsa göz 
kararile tayin etmek mect uriveti 
vardır diyor, bu halde tecessümat 
bilumum serveti haşebiyeye naza-
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ran tayin edilir. Amenajmau devri 
esnasında ağaçların hacmi da tek*

• ip cedvencri vasıtasile değil- bilme- 
saha tayin edilir.

Birinci defa ormanm Âmenajesi 
yapılırken senevi kat‘iyat miktarı 

‘ ormanın tecessümat ve servetine 
nazaran^ 1,8 ^ 3 .5  arasında tayin 
olunur. Sonradan yapılacak teftişler-, 
de . tâbiatile v ukubulan intifa miktarı 

: nazari itibara alınır ve. yeni katiya- 
ti. seneviye .istihraç edilir.

Ormanda kativat yapıhrken 
yanlışlık husule • gelmemesi. için 
ufak ve büyük^ çapta Adreste im âl
ime elverişli -ağaçlar" 'arasında 
muayyen, bir nisbetm •. muhafaza 
edilmesi .Fen memurunun oumlei 
vezaifî mevanma ithâl edilmelidir. 
Piyasaya • göre iki nevi kereste 
tefrik edilir, maatteessüf bu enva- 
m tefriki hususundaki esasatı Pr. 
Knuhel dercetüıeyor-

Bilumum kesilecek hacim mak
talara taksim edilir, 'eğer, maktam 
vâziyetme nazaran icabet ederi ha
cım miktarının- bu .ms^âdanc'îstih- .- 
raç eılilmdabsher haz^^birV sebep
ten dolayı muvafık değŞİŞ^^o tak
tirde umumî katiyafcı 'sdMöVıye ımk- p 
tan buım g ıi^  indırıHr. Burada biz -; 
BioîİHy rıaefcodaau chzederkeıı bil
hassa elde; edebildiğum^Mbnbalara 
yakın kalmak- isteMk, :Ttiraf ederiz 
ki usulün :̂ pabtixda bir Çok. silvi
kültüre ait mesa.il siff amanejmana 
ait ( intif.iğm tanzimi gibi) mevad 
tile uıemzuceh dercedilmiştir. Ve

bir çok yerlerde sistemden ir i  of 
doğu kanaatim tevlit ede bilir. 
Buna rağmen Biyolleyin ileri sür
düğü fikirleri aynen muhafaza e t  
inek için biz onun yazdığı eserler
den uzaklâşmamağı tercih ettik, şim
diye kadar tatbik edilegelen ame- 
najmanm usuHerinin cüzü lâven- 
fekki olan sonufu esnan cedveli. 
devir, normalforat, normâlvald ve 
saire yerme kontrol usulünde en 
mühim olarak devir devir serveti 
faâşebhremn mesahası konmuştur. 
Bunlardan mağda Biyolley usulü
nün esasını teşkâ eden bi p u mum 
fik irlim  büsbütün başka ve yeni
olduğu müstağnii arzı izahtır.

ismi;
M ütercim  re v n k it i : Yakit A pa s a y

■ Oeçen nüshamızdaki yazının 
son dokuz satın berveçhi âti tas
hih olunur:

(Demek olüyorki kontrol usulü
nün tatbikine başlarken. daima ha- 
Şîlatı . tezyit prensibim ta'kip ile 
asgari serveti haşebiyenin azami 
tecessümat verdiği zaman müsavi 
hasılat- almağa başîanır.)

Yine ; geçen- nüshada Çatacık 
ormanı hakk ndaki makalenin ikinci 
sütununun on besinci satırında : ten* 
sili denecek yerde teash . on yedin
ci satırında: mahvı deneceğine ma
vi. onsekizinci satırda : yüz tutma
dığı verine yüz tuttuğu yazılmış 
olmakla tashih ve arzı İtizar olu
nur.



Sekiz dişli Ladin yazım böe§§S'";
1'^0̂  •;iî3İjŝ f̂

Seçen defa Ladin yazıcı, bö- 
teîderinde ahvali havaıyesi ve 
ikhmi müsait olan mütevassıt mev
kilerde senede iki nesil kaıdeı i 
umumiye olduğunu zikr etmiştim.

Fakat alelumum yazıcı böcek
lerinde bu nesil meselemi henüz 
kafi olarak hâlledilmemişür. Mev
simin devamı müddetince alefcte- 
vab kemâle gelirler ve uçuşurlar. 
Bu nevi böceklerin.V ekserisinde, 
dişiler yumurtadan kesildikten son
ra ölürler. Ebersvalde orman mek
tebi âlisi haşarat profesörü ÇBat- 
zeburg) vaktile bunu bir kaide! 
umumiye telekki eylemişti.

(Yps typogophus) de de ana 
böceğin gıdası ne kadar mebzul 
ve yolunda olursa olsun mev
sim geçtikçe kuvvetten düştüğü 
ve ikinci defa pek. mahdut ve 
bereketsiz nesil verdiği yapılan 
dakik tecrübeler neticysinde anla
şılmıştır. Aynı ana böceğin senede 
ikinci defe nesil vermesi hususun
da yuvaladığı ağaçların doğrudan 
doğruya güneşe maruz bulunması 
ve istilânın hadden aşırı olması 
gibi ahval mühim bir saik teşkil 
ederiersede bir ana böceğin sene
de iki defa nesil vermesi nede 
olsa bu nevi böceklerde müstesna 
foböindeadir.

Hayatı tenasûliyeleri pek garip 
ofaö y a sa  pocekîerinde mevsimin 
ssîidadn»ca mütemadiyen kemale 
«csp uçuşan efrada tesadüf olun- 
dsszmpıa yokanda zikri geçmişti.

batta ilk höslin sçh elradile ikin-:: 
çi neslin ilk. böCeÖetı aynı;zaı^n -1 
da zuhur ve intişar ederleri:

Bunu b.erveclıi âti bimıazariye 
ispat edelim:

Yukarıda yazıcı :bÖceklerimh 
en mühimlerinden biri olaiı (yps 
typrogophus) m açtığı nnâ yölla- 
nna ne suretle yumurtiadiğma. 
izah etmiştik. Bu yumurtlama 
tarzında anlaşıldığı veçhile yâ t<A: 
böceklerinde hep birden uçuşmak 
imkânı varit değildir.

Bittabi ilk yumurtadan çıkan
lar erken, son yumurtadan çıkan
lar geç kemale erip - uçacakbrlar. 
Kışı geçirip ilk bahara çıkan ; ana 
böceğin ilk yumurtasını .yumurt
ladığı gün (T), bunun gibi ilk- ve 
son böceklerin her hangi bir ağa
ca uçup yumurtlaması ~ arasfiidâ 
geçen zamanı (Ş) ferz' ederek  -ilk : 
neslin uçuşma müddeti T 4 |Ş  olur.; 
Bir böceğin kâhîl bâlme' gebne^îçm 
miıktezi müddeti (E), ıİk yüraurta-v 
dan son yumurtaya kadar ., ğ e^ iı 
zamam da (L) fle gösterelim^.

Bunlardan müddeti inkişaf .Evi 
t ir  çok tecrübelere - müste
niden 2 -ğ- ay kabul edelim. Bil
farz bir böcegiiı her gün muntaza
man 2 yumurta ve ceman 44 yu
murta yumurtladığım, her yumur
tanın müddeti inkişafını yâm bun
dan kurt çıkması icm 15 gün ve 
her kurt krizalit hâline gelinceye 
kadar 20 ve krizalitin böcek hâli
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ne geçinesi içm 10 gün ve böce
ğin dışan uçuncaya kadar 3 0 gfin 
mnktazi olduğunu vasati ola: ak 
kabul edersek.
E =  j-f-1 o-|—2-0-f-l 0-f-30=76 ==2-|-

Yumurtlama zamanına gelince 
bu bittabi yumurtlanan vumurta- 
iun adedine Ve derecei hararete 
.ğÖ.re tâhavvüi eder.

Bazen öyle hâller olurki böce
ğin ana galerisi açdığî esnada 
birden bire bir ve ya bir kaç da- 
fa derecei hararet düşerek 
yumurtlama faaliyetini tatil eder 
Ve münasip bir zemân hülûline 
kadar bazen aradan aylar geçer.

o
Yasati olarak müddeti tebeyyüz -j- 

av tahmin edilebilir...
Bu meyânda en ziyade dâıi 

müşkilat $ı yani uçuşma zamanı
nın tayinidir. Çünki yazıcı Böcek
leri kurt,' krizalit ve. böcek gibi 
her safhai hayativede kışı geçir
diklerinden uçuşma zamanının 
mebde' ve müntahasmı kesdirmek 
âdimüİ imkândır. •

Bu. hâlde lâ a k â l.S ı= E = 2 - |-  dir.
Böcek hâlinde kışı geçirenler

de Si -pek kısadır. Bu müdde- 
tide vasati olarak 1 “ 2 ay kabul 
edersek. •,

T = 1  gün
E- = 2 -|"  ay

' İ
S, — 1—2 >

Buna istinaden birinci nesil 
için Z'rdeki Üç dustura destres 
olunuz.

(D T |g  E Birinci familyanın 
ilk böceği

(2) T  +  L 4 -  E Birinci fa- 
mil va nm son böceği

(3) L +  S ı 4 - l  +  |  *>°
familvanm son böceği 
Zamanda meydana gelir.

Sı Bir ay kabul edildiğine 
nazaran

(1) 1*> temmuz 
<2> 7 Ağustos 
IH  7 Teşrini evvel

Sı İki ay kabul edersek, ilk 
neslin son famîîvarun son böceği
nin (3) tarihî Zuhuru 7 ağustosa 
raüsaidif olur.

İkinci nesil için zirdeki duştur
lar teşekkül ederler.

(4> İlk  fam ilyanın ilk böceği 
T -f- 2 E

(5) İlk familyanın son böceği 
T - f  2 E j j  L*

Bu düsturlarda da kıymeti ade- 
diyelerini mahalline ikame edersek 
ikinci neslin birinci familyanın ilk 
böceğinin 1 Teşrini evvelde yani 
7 teşrimi evvelde çıkan Birinci nes
lin son böceğinden bir az evvel zu
hur ettiğini görürüz. Bundan bi
rinci ve ikinci neslin böceklerinin 
yekdiğerine kanschgı anlaşılır. 
Binaen aleyh bu mevsimin sonunda 
görülen böceklerin hangi jeneras
yona âit olduğunu bila tereddüt 
tayin etmek imkânı olmaz.

izahata mephusadan çıkan en 
mühim netice yazıcı boceMerMde 
bir jenerasıyonun mepteüe mtin- 
tehas arasında her gün zuhur edip 
uçuşan böceğe tesadüf etmek bin- 
nazariyede raürakünattan bulunma
sıdır. (bitmedi)

M. H&tytji
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Köpeklerin terbiyesi
Kfavğe isim koymak: 
ilk terbiyenin mühim esaslu- 

nısda» biriside köpeği keyfî met- 
tafak bir ada alıştırmak meselesidir.

Köpeği çağırmak istediğimiz ad 
bilfarz HEKTOR olsun. Köpeği 
konulan ada alıştırmak için buldu
ğum en makul usûl şudur:

Me'vâsmda |  Yatağında-) iştira' 
bat eden yavru köpeğe elimizde 
sevdiği ve taamı hoş bir lokma 
oîduğu halde yaklaşıyor ve y üksek 
sesle Hektor diye bağnvoruz. Yav
ru köpek bunun özerine gayrı ih
tiyari bize doğru bakar. Bu esnadı^ 
ona elimizdeki lokmayı gösterir 
ve |  Hektor buraya gel ) diye 
Hektor admı tekrar ederiz. Lokma
yı gören Hektor buse adım tekrar
latmadan ve bizi fazla yormadan 
lokmaya tesabüp etmek tekaLukile 
yanımıza doğru gelmeğe başlar. 
Yavru önce bu hitapİan ne için 
Hektor diye çağrıldığını anlam az- 
sada her çağırmanın ^arkasında 
teziz bir lokmaya kavuşacağı ka
naatle  müteakip çağırmalara göz 
kulak kesilir ve adeta bu bitaplan 
beklemeğe başlar. Hektor bitapla
rın; iki üç defa tekrar ettik mı. 
çerde bulunursa bulunsun yav- 
i it  derhâl sesin geldiği tarafa 
sitap eder. Burada dikkat edilecek 
ısofea bu hitaplara tevafuk eden 
yavruyu okşamağı unutmamak bir 
ve 3c el hareketti e yaptığı hare- 
ketm muvafık olacağmı anlatmak
tar, Kâp*ir admı temamile belliye- 
r-rk her bitaba biiâ tebir tevafuk 
eÇnıeğe harâadEm. lokma uzatmak

meselesine hitam verilir vê  yaltuz 
vukubulan itaatine mukabil köpeği 
okşamakla, iktifa edilir. Odada 
başlanan bu ffîyâfbündâh soürâ 
avluya ’ teşmil\ edilir. Yalnız avlu 
çifcli oîm ad^yfe^fîrde yavrunun 
kaçmamasına dikkât etmek lâzımdır.

Yavru köpeğe ad belletmek, 
kadat kolay ve: basit- bir -şey yök£; 
tur* Yalnız dikkat edilecek şey bu 
itiyadı, köpeğin yavruluğı. devre- 
rinde yapmaktır. İlk terbiyenin 
bilhassa- mühim bir esasıda yavru 
köpeği davete icabet et&mektif. |

Vefa mutlak itaat köpek ka
biliyetlerinin . essüîesası ve köp'^vv 
ten beklenilen işlerin mekanizma
sıdır.

Davete icabet etmeyen. itaate'; 
alışmayan bir köpeğin evsafı tabi-, 
iyesi ve bilumum istidatları bir 
hiçten ibaret kalır.

Köpekten beklediğimiz ameli 
şeylerin bilâbara tehaklnıku şmbâk 
köpeğin mutlak bir :şekalde itaat 
e tm ede mümkündür.;

Çünkü itaat etmeyen bir köpek
le hiç bir iş görülemez. İtaat köpe
ğin. cilâsı perdahıdır. Köpeğe ka-. 
bifî ıstimâl ve istifade bir kıymet 
veren şey onun itaatidir:

Mamafi köpeğebelleteceğimiz 
köpekten istiyeceğîmiz şeyler mat
lup gayeye birer vasıtadan ibaret 
olacağım düşünürsek bu hususta 
pek ileri gitmenin mahzurlu cîar 
cağmıda teslim etmek icap eder.

Köpekten istidat ve tahammü
lünün fevkinde şeyler istemek kân 
aksi değildir .

■&m: m 13 TP . g

Köpeğe itaatin telkin edileceği 
en . münasip zamana gebnee:

Köpeğe itaatin telkin edileceği 
en münasip zaman, admı bellediği 
zamanı takıp eden atıdır. Bu saf
ha için köpeği tasma ve zencire 
alıştırmak 2e başlar: Bunu 
12 haftalık köpeklere tatbik taraf
tarıyım. Hâlbuki 12---13 haftalık 
köpekleri b u . gibi şeylere alıştır
mak istemek bazılarınca -garip bir 
talep olarak telekkî olunursada. bun
dan maksadımız köpeği buna mut
lak surette ve cebren alıştırmak 
değil.. i tiyada. bîr çığır açmaktır. Bu 
safhada olan köpekler ev müstah
demini ile birlikte pazara alınır 
Yolda gitmeği yoldaki kalabalıkla 
ülfet peyda etmeği öğrenirler.'

Terbiyenin bu ftiyabma evvelâ 
kayış bir tasma ile başlanır.

Hektara kayış tasmayı takma
dan ev el bilâhara zencirin geçiril
mesine medar olmak üzere tasma- 
iyaubir halka konur.

Köpekler kavıfd tasmalara pek 
^âbuk alışır. İ lk . zamanlarda bir 
parça kaşmmağa  bâslarsâda bun
dan müteezzi olmazlar.

. Köpeklerin çabuk ahŞamâdiğı şey 
zencir taknia meselesidir. Filhakika 
asıl, tiyatro burada başiâr. Zencir 
takdâh ve 'zencir 2e idare ve sevk 
edilen köpekler sidıranıağa, yerde 
y u v a H a n m â ^ - o t u r a r a k  ön 
ayaklarile zencin. iterek zeneirden 
kurtulmağa yeltenir ve bir türlü 
yerinden kalkmak istemezler. Fa
kat bu .esnada bir köpeğe şefkatle 
m uam ele. ederek ve oııu hfSljie 
itaate davet eder, okşar ve zen- 
crrf çekerek bize doğru harekete 
çalışırız. .

Tasma ile birinci gezintiyi avluda 
yapmalı ve pek kısa olmalıdır.

Ertesi gün azami bir çeyrek saat 
devam etmeli ve arası ra tevekkuf 
ederek köpeğin nefes almasına 
vakit bıraktıktan sonra teannüdüne 
aldırış etmeden gezintiye devam 
etmelidir.

Bir iki defa bu suretle hareket 
etükted vç bu esnada köjnğe bir 
kaç lokma yedirdikten sonra köpe
ği nmadı hafifler nihayet efendisinin 
koluna ahsmağa başlar. îlk gezme
lerde fe leğ in  gidişi bizi memnun 
edecek safha ibraz etmez ve iste
diğimiz bu küçük muvaffakiyetlerle 
memnun olabiliriz. Çüııîd artık 
onunla yolda hem müşkuat.şız yfi- 
rüyebiîir-

Bu şekilde köpeğe daha başka 
şeyler öğretebiliriz. Çünkü artık 
Yfiyatlann mühimine yani s?erbes- 
tisinî tahdit eden bu ağır şekline 
alışan bu köpeği itaate akşdtrmak 
-sadeleşir.

Köpeği terbiye esaslarının en 
mühim bir sekli olan itaate teva
fuk ettirecek taînriah&rla istediği
miz şeyi yapdırarak emirlerimizi 
infaz etfîımek keyfiyetinde en mû- 
lıim nokta, arzularım ıza tahfifinde 
İsrar etmektir. F ak a t her türlü 
azara mahâl bırakmamak ve köpe
ği döğmemek istersek köpeğe ve
receğimiz târikiyle teemmül etme
li ve bizim istediğimizi köpeğin 
anlamakda olup olmayacağmı kesf 
ve talimin etmeliyiz.

Köpek, her türlü inatçılığına 
rağmen tasmanın çıkarılmayacağım 
ve şurada burada ve yollarda be- 
hemhâl zencir vasit-asiie sevk edi-
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Akdeniz mailesi Ormanları
: 7. GjİVa.

Meınkketinıizm bürün ormanla- yun kırmak, dudak bükmekten 
«  i p i  Akdem ormanları da muh- başka bir' cevap veremedik*.'
«erit sebeplerin tesiri altında, her Akdeniz-' ormanlarında, eşanlı 
sapışta ikmâle uğramış, gelip ge- bir- tetkik yaptığımı söyleyemem 
galerin  ekseriya naz-m dikkatinizde zaten böyle bir tetkik yapma- 
bâe odbetmemis, şimdiye kadar esas- ğâmemur olmayanlana, ;^ir kaç se
li tetkiki e r neticesinde çizilecek'bir 
{«oğram dairesinde idare ve işle
tilmeleri düşünülmemiştir.

Türkiyemîziû ormanları hakkın
da evi, kötü, bir malûmat sahibi 
olmak için ya; elli, altmış sene 
evvel buraları dolaşan Fransızla
rın  raporlarım bulup okumak . ve 
yahut, şurada, burada hemeni he-.l 
men hiç bir esasa istinat etmeyen 
bölük pörçük ecnebi yasalarım 
gözden geçirmek mecburiyeti ne. 
elim bir hakikattir.

Pek yakm bir zamanda, Tür
kiye ormanlarında iş  yapmak iste
yen birkaç ecnebiye, isminden 
başka hiç bir şeyini bilmediğimiz 
bazı ormanlar hakkında malûmat 
vermek mecburiyetini his ettiğimiz 
zan um, mahcup hır vaziyette; bö
leceğini i’tiraz kabul etmez bir 
hakikat olarak kabu l. ettiği ande, 
köteğin ilk terbiyesinde en mühim 
«ik-adşai atmış bulunuruz-

Vzbü ve hoşa gider gezintiler
den sonra köpek artık zencır tak- 
raamn güzel teferrüclerle hem mest 

vc zeneirin artık hoş 
geçleş ifade ettiğini anlar filvaki 
2̂  aadan sonra zeacir onun için 
gpstiatisia mukaddemesinî teşkil 
eder, ve zfenarin hareketini, yerin- 
im  afcad r̂pr göçür görmez derhâl

ne içinde böyle bir işi başarâbile- 
. öeği de iddia edilemez;

Akdeniz ormanları . hakkınca 
verebileceğim malûmat; umumî bir 
şekilde ormanların .-ıklım,--tara- te- 
vezzü, eşkâli ile hâli hazmd^^-ris-. 
tifade iarzlan, ticarî vaziyet .ve 
kıymetlerinden ibaret - olacaktır,•_ /

Bunlardan başka icraları za
rurî addeŞm eşi^ lâzım, olan bâzı 
noktalarıda kaydedeceğim:;;.

ı —Vaziyeti umumiye
Ana dolunun Akdeniz mailesin

de: ikiyüz metreye kadar Lauretum, 
Söö m. kadar Caştaaetum, 150Öm. 
kadar. Fagetum, 2300m, kadarPice^’ 
tuna eşçaiı abzi mevki etınişlerdüri-

kuyruğunu sallamağa baslar. Ve 
bariz asan memnuniyet gösterir. .

Köpeğin beliğ recalarmı ifade? 
eden bu sevinçleri ahlamak güç 
değildir. Bu safhada köpek velevkı 
bir kaç ayhk bile olsa efendisine 
m uliterem veli nimetim gel beni- 
beraber al gezdir manasmı ifade 
eden bu sevinçlerini anlamalı, ve 
köpeğin reca sim kabûl ederek 
her gün gezdirmelidir.

'Dr- TEm Âıi
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lauretum  mastikasında (Pinns 
Pinea) Fiştik çamı, (p. Haiepen- 
sis) Halep çamı, (Quercus İlex) 

.; Pırnal meşesi, (Arbutus Andracb- 
niae}-Sandal, (Cerciş SiHquastrum> 

. Erguvan, (Mirfus; Çommunis) Mer
sin, (Herium oleonder) Zakkum (Li- 
puidambar Orientalis) Sığla, (oîea) 
Zeytin, (Ceratony a Lix) Harnup; Ke
çi boynuzu, (PhıTIyrea) Akçâkesme, 

;;v ;^Si^Az o£fic^alnî) Tespih: gen lük,
. Sakız: Menengiç, (Iicıuın) Hayıt 
.görülmektedir. Bu ağaçlar aynı 
. zamanda Castânetum mantıkasın- 
da d  a yetişmektedirler. (Arbutus: 
Hnedo) Kocayemiş vei(Lâurus 
biliş) Teine bu mantikada pek | | | |

Koçayemişe: .-Çilek diyorlar, bu
ralarda asıl çileği bilmezler;' Casta- 
netum ve Lauretum • mantikalarrn- 
da ve dere kenarlarında mebzulen 

.Çmar; (Platanus) (Vj KizıL ağar 
(Alnüs),- Kayacık (ö s try a p . Oörül- 

v>m#tedir, (Q. Aigilops) Palam ut 
meşesi korülan. mevcuttur.

Castmıetimnı.mardika^
: uretumdeki •. müşterek .şğaçdarla;. 

birlikte (P. .Laricio) Akçam: ye^(%
' jshjaJfiri:. Kavak, ;

kavlama, Blddan. Kavağın: Çınar ve selyfc'S^yi 
-ve ardıç epeaıiım: Andız, Fıstık çamıma: Kû£na?, 
'kcfea’OTtaî p ^ p  Sedan; Katran, fa v a m a ;  At 
ttğlı ve dağ,m. Kızıl ağaau: Boya ağacı ve Su
kara e^eit dişbudağın: X)ereu'r kara ağacı vo
Karaca kay m. Kayacığın: Kara ağaç, Âkça, ağacı r.: 
-Şiat îÂ :Şa&^u: MeûenârIç ve Çıtleahık, Çitiçabi- 
.Ğ^rÇîüıi, ğûalûğûu: Tesbib, Sandalın di£cr fcıc 
i s ı r â d İ K ^  yami$e Çilek diyar
lar. Buralarda Çileği bilene tesadüf etmedim. 
Kara çam olarak bildiğimiz (P. Larrioio) Akçam 
-'' --(P, Haipensis) J3^ep. çamı. IM, Berubardm 

İ^Pithjmsa diye tesmiye ettiği) ne Karaçam 
ve Sebil çamı diyorlar ben bu yazımda malul- 
ündeki umumi ionnleriie ( P. Laricio) ya akçaın 
( P. Halepenaia ) e Karaçam diyorum.

Sessitifîora, Q. Peduecuîaıa) Ak 
ve K ara meşeler, fJuniperus) a r
dıçlar,

Abietum m antikası uda: Kıs
men (Pınas Laricio) Ak çam ve 
ekseriyetle (Abıes) Köknar ve (Ce- 
drcs Libani) Sedirler afazi mevki 
etmektedirler.

Erazi:
Akdeniz o rm an lan ' Toros 

silsilesinin cenuba müteveccih ma 
delerinde afazi mevki etmişlerdir. 
Akdenizden gelen ratıp hava cere- 
yanlan  Toroslara doğru yükselir
ken havi oldukları suyu teı*kettik- 
lerinden, dahil kurak kalır ve or
man huduîîanmn nehayeti de pek 
bariz olarak» Torosîann -şimal m a
ilelerinde göze çarpar.

. Erazi hemen hemen, kâmtien 
sarp  ve yalçındır; tesekkölât itiba- 
rile eks«tiyeÖe üçüncü zem ana |  
kısmen de zemanı iptidaiye aittir. 
Ormanların ekserisL-y alçın Kalker, 
kayaları üzerinde bul unuyorlajv, sa 
hil ve kıstnen dahile \doğru susuz' 
.yerTere tesadüf edilir, bu yerlerde
ki köylüler uzak yerlerdeki dere 
.ve menbalardan tedarik ettikleri 
gayn  kabiü şürp su lan  kullanırlar. 
(Aiâiyenin K aranıanl^ft^rm am ııda 
çalışırken tahta kapağının üzerinde 
yatan keçilerin ifrazatm a karışm ış 

A şarini içm ek için, can atı
yorduk* )

Köylerin ziraat e raz ıs i; ormarnn 
tahribi bahasına elde ettikleri taş-, 
faklardır, ekseriyetle K arasabanm  
işlememesi doiayısile çapa ve kaz
ına ile işlerler. O rm an yangm lan- 
nm  en mühim- sebebinden biri de



y\\«deh tarla açmak rrieC- 
Nrrveçih' köylünün evelce kırdığı, 
osvosn parçasına ateş vermesidir.

» tk v  otarak ve umumî şekil* 
de diyebiliriz ki Akdeniziıı ormanlık 
iMBKbkasında ziraat erazisı yoktur.

Köyler ve köylüler :
Anadohımuzun her . tarâfmda 

olduğu gibi bu lıavalide pek eski 
zamanlarda, şimdi birer köy veya 
harabeden ibaret olan, mamur bel
deleri ile meşhur imiş, nüfus teka
süfü sebobiie en işlenmeyecek 
enud işlenmiş, ,vasî. zeytinlikler 
Balıklar temamile yabanileş* 
mistir.

Sahil ormanlarının taşlık fakat 
düz yerlerinde yabani zeytinlikler 
ve bunlar civarında harap bir şe

kilde isfea kaubSar}. o ^ h â a n ı i  içe- 
risinde :
mak şeMindestkrla ve bağ yeneri- 
daima nazart (hkkab: b^p  etiûekte |  
bugün yapüflŞş'^gibi. bımârdari 
ihata.', etmiş tarla sihir duyarlan 
görülmektedir.
'• • Köyler: . ormanlar; içerisinde 

yekdigorindeiı onbeş yirmi dakika.
. üzaktar birkaç:;evd^ ba-
zan sabahtan öyleye kadar hayvan-,. 
la gidildiği hâlde sekiz on hanelik 
bir köyün bir |  başından öbürbaşi':. 
ııa varılamaz: erazinm sarplığı do- 
layisîle. vesaiti nakliye Ester ye 
M erkeplerdir, arabanın nasıl. oİdü- > 
ğırnn bilmeyenler. vardır/ 
köyler ehabsi yazın mutlaka yay-: 
lalara göçerler bunun içih yazın 
köylerde kimseler bulımmaZ; sahd 
ormanîan da yazın ipetüânaezğ

Fazla katiyat gözmüş bir Akçam [ P. Laricio ] ormanı
, ?ıtvx Sene evd ücdn katiyat gürmüş, müteakiben yanmıştır 

Öe fidadamiMş. yaşh agahların bir kısmı kaimen kuremuştur,
----ûnfe o?amk değil, çürük oidaMaamdan baltada kurtulabilmiştir.]
Kürregızde £)»pıe münazaîi devlet ormanı: Aiavb düzü : 192S
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Ormanlar
r 1 — Korular:

Sedr - Mersin vilâyetinin bana
rım nahiyesinden itibaren: Silifke. 
Âlâive, Manavgat ve Antalya vilâ
yetinin bütün kazalarında dağların 
en yüksek ormanlardır. Hâlen en 
fazla kereste istihsâl edilen sedr 
ormanları Antalyanm Elmalı kaza
sı dahilindeki. Karamuk ve Bucak 
ftususfi Çığhkara devlet ormanları
dır, Pembedeki Daz ve Karanfilli 
örifiahları evelce kativat görmüş 
ve nisbeten -fakirdirler. .Son zsr ' 
mazılarda satılmış olan Silifke ve 
Mersindeki Sedr ormanlarım gör
medim.
.. Köknar: Bu ağaca bu havalide 

Ladin diyorlar, en çok münteşir 
oldukları havali Sililice ve Silinti 
( Gazi Paşa} ile kısmen Alaiyenin 
şimali şarkisindeki yüksek dağlar
dır, hâlen hiç kıymet verilmeyor.
±Jİfcça.m ( P. Laricio) bu

manlar Serd mantıkisinin aşağısı
nı ve:: bazen. . doğrudan doğmya
Sedr mantıkasımdşğ^ Afcde-
ı^.mailelerinde Akçamın bulunma* 
<hğı yer yok gibidir. Kestane man- 
tıkâsiJe - Fagetum hattı fasıhnda 
Halep' çâİariİe, Fağetumle Abiye- 
tum a ra c ıd a  da Köknar. Serd: ve: 
Ardiçlârlâ karışırlar.
. .  Akdenrdn. en güzel Akçam or

manım Adamama Kats&ntı nahiye* 
sinde ( P o s) gördüm, çok beyaz, 
işlenmesi kolay v.e düzgün gövde, 
yaparlar. Fethivenih Maşta orma- 
nmı pek met ettiler fakat görme* 
dun. | |

Karaçam: Kızı). Halep, Ada

çamı nam landa verilen kestane ve 
Tefne mantıkası çamları bütün Ak- 
denizde büyük orm anlar teşkil et- 
mişlersede muhafaza ve teşkilâtsız
lık, tahribat şeklinde devam eden 
katiyattan. hâlen kabili istöfade 
yerleri kalmamış gibidir.

Ardtç : Başlı başına orm an teş
kil etmezsede Sedr ile mahlut ola
rak kerestelik boyda yetişiyorlar.

n  — Baltaklık
Pırnal meşesi: SahiÜer ekseri

yette Pırnallıktır, bu baltalıklar he
men hemen umumiyetle Kalker ka
yalarından ibaret eraziyı işgâl e- 
derier.

Tecessümatı gayet bati olduğu 
ğıMşüceyre hâlinde bulunmaktadır, 
küçük çapta kereste olabilecek ce
samete de geliyorlar ki ticarette 
buna _( ölçü odunu ) -diyçşrlar.

Eşrarı şerire: Sandal. Hrnup, 
Zeytin, Menengiç tS akiz). Teşbih,
( günlük), Havt gibi eşçar başlı 
başma orman teşkil ellemiyorlar. 
Pırnal ekseriya, bunların tabii bir 
arkadaşıdır ve malılût baltalık şek
linde bulunuyorlar;.

Kıymeti fiecariyc re tarzı in 
tifa :  Karaçam dedikleri Halep ça
mı, kerestesi okadar mergup olma
makla beraber nakliyattaki suhulet 
dolavısile fazla katiyata maruz 
kalmıştır. Elyevm Halep çamı or
manlarında kat edilebilecek tek  bir 
ağaç yoktur denebilir.

Ser! tenebbüt etmesi, rutubetin 
fazlalîğı dolayısile.çok sarp ve taş
lı. fakir olmayan yerlerde pek gü*
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ur) iSu-tabUar görülüyor ki, bunlar 
ts‘. t var nnûıiat eden yanginlar-
&ut S u n a b il ir s e  Mi için güzel 
ü e^ 'rrx4 rr teşkil edeceklerdir.

Bu çmum diğerlerine nazaran 
ıv'çım'sı daha çok, sakı fazla bıv 
dakh. gayrı muntazam, ekseriyetle 
sakm yandan ziyadesi yaş budak
ken havi, naeloit şeklindedir.

ISrnal meşesi: Sahilin en ziya
de kayalık ve taşlık kısımlarında 
tmısit baltalık hâlinde hazan müte
canis, bazaıı da Sandal, H arnup ve 
emsali ağaçlarla mahlut olarak bu
lunur. bu meşeye yerliler sadece 
Pittar dedikleri gibi Kara Pinar ve 
Boz pinar diye iki nevinden bah
sediyorlar. Bu İn ıslıkta şahsî hiçbir 
müşahedeni olmadığından kat i bir 
şey sövlemiyeeeğim.

Meyvularının yekdiğerine müşa
beheti dolayısile Koca yemiş dahi 
denilen Sandal ağan  ekseriya Pır
nal. Mersin gibi ağaçlarla mahlut

olarak bulunur. Bu ağaç yalnız 
Lauretum mıntakasuıda değil, Ças- 
tanetuın mıntakasuıda da yaşayan 
ağaçlar meyalımda dahildir ve nis- 
beten kuytu olan yerlerde tesadüf 
edilir.

Zakkum: ( Nerium oleondeı) 
ekseriya çay ve dere kenarlarında 
mebzulen görülür. Yerliler buna 
( A ğ ı) diyorlar. Firenk incirine 
( Oputiaficus indica) lıüdayı nabit 
olarak tesadüf edilemez. Erguvan 
( At nah ) dere kenarlarında ve 
uisbeteıı ratıp yerlerde ve en ziya
de Cnstanetum mmtakası civarın
da, hatta dahilinde Ak Çam (Lari- 
c io ) ile Kara çam (H alep çam ı) 
mesçerelerinde tesadüf edilmekte
dir. Fillyrea ( Akça kesme ) sandal 
ve Harnup gibi ağaçlarla mahlut 
olarak bulunur. Sahilde pek çok 
yabani zeytin vardır.

Akçam ormanları ekseriyetle
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dahilde ve yüksek dağlarda olduğu 
için nisbeten döha az kat’iyat gö
rmüştür. Kerestesi az budaklı, 
yumuşak ve diğer çamlara nazaran 
daha beyazdır. Bıı h«‘ivalide tesa
düf ettiğim Kızıl ağaçlar kamilen 
yapışkan (Alnus glutinosa ) nevin
den idiler.

Sedirler, kerestesinin gerek m a
hallen ve gerekse Suriye ve Mısır
da mergubiyet ve sürümü dolayı- 
silo en sarp yerlerde bile kat’iyat 
görmüş ve eiı balta girmemişleri 
de son zamanlarda satılmıştır.

Köknarlar yumuşak haşepli ol
duklarından esnayi imâlde destere 
tutuğu ve su ile nakilleri esnasın

da kırıldığı, çabuk çürüdüğü cihet
le hiç talibi yoktur.

Salıite yakın ve nnntakai te- 
nebbütünüıı aşağı!arına d ü şm ü ş
Sedir ormanlarındaki ağaçlar çok 
bati tecessünı etmekle beraber da
hillerinden çürümeye meyyaldirler. 
Keçilerin genç sedirlere fazla düş
man oldukları görülmekte, fidanlar 
her sene genç tepe sürgünlerinin 
yenmesi neticesinde yere yayılarak 
âdi bir çalı halini almaktadırlar.

Bu havali çamlarında Scolitlerin 
tahribatı göze çarpmakta, alçak 
yerlerdeki Halep çamlarında Çam 
kese böceği (Cnetocampa pityoca- 
mpa) pek fazladır.

(Bitmedi)

Yıl : 2

Akdeniz ormanlarında i'malât

[ Tahtacı kadınlan dört köşe yonulmuş bir tomruğu el bıçkısı ile Lata yapı
yorlar, tüccarların Scdrloro nekadar düşman oldukları, Akdenizin en kıymetli 
ağacının niçin ve ııaaıl inkinvzu sürüklendiği; yüzlerce Akçam arasındaki biririk 
Sedıin ( Ayıklama »üretil e ) kandilmiş görülm esile anlaşılır, ] Mersinde Cehennem

dere o r m a n ı1928
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Çatacık Ormanı
(Mabaat)

~ «aralarda mev-
.jyc^vOtV1̂  vaz edildiği veva- 

^ kut:\v'sinin icra kılınmış 
» "âMİ&env'îdir. Bu tnünase- 
r^{a«ık ormanı te sisatı buk- 
v,..- >/. malûm at dercinin Ca- 

x« hâli olmayacağı fikrindevim: 
Vr-ı«j«»n virnıi s»*uedeııberi iş- 
*înş.j« İsı müddet zarfında
- metre ıııikfıbı mütecaviz
- itin bulunulmuştur. 
s- juuuu hemen hemen, ıntec- 
^fv denecek l i r  mahalde ta 
ıVn te ’sis edilmiş olan üç ka
tlı  ve kAffei lovasrnire t TT> 
•jr kuvvetini*' l i r  fabrika 
HmaJtta fe . Fabrikadan itiba-

orntantn içine doğru Çuta- 
uatnite maruf dere 

ien beş kilometre imtidat eden 
âekoviî mevcuttur. ısbu dekovil 
î cavekilde derenin her iki 
,  mailindeki nmktuat tomruk 
fffo gayet kolaylıkla fabrikaya 
İP«î:;Tuekte oîdtığu gibi fabrika 
aûîâtmm da Alpu ve Beylik 

istasyonlarına nakli için de
fabnkomn bulunduğu mev-

ı o* 45 derecelik bir sathı 
*535 metre tulinde bir

- ra^îtasib* îe;*»»ye ve oradan 
İc3e>rne*re mıtiajû eden ve va- 
*tyri beygiri*'- mratmdan cer- 
rr, *>'krvvıl hattı ile Çır Çir 
rfeâıâffe ’>tıf mah;ubne ve mev- 
a^skördan arabalarla beylik 
a f t ^ HB^ M P ^M ilanna sevkî-
tMİBBKsKRr. Beylik ahır ve 

f» « ıv r - '^ b r ’ Çırçır mevkiinden
-  V* Öfînçtre kadardır. Hat- 
fiN H  sfer <*<yoaaaît kadar

c tyaaı isti-

*irîyhy*’k.'VÎar fabrika

civarında teksif edı 1 n ıi şo] m as;
dolavısile halihazırda kativyat ma* 
katii* fabrikadan oldukça, uzaklaş* 
ımsfcıv. Matnafi ormanın ucubeden 
vcrlenııde bilhassa keriz mevkii 
ve Ynmaklıca köyüne nazir sathı
nım) ih' Kürem deresi rnaktuatı 
if*itı keriz alanı istif istasyonu itti
haz edilir ve buradan Aytepe aî- 
tm'laki kavsan nam mevkie kadar 
bir viııç tesisatı yapılırsa Kaygın, 
esasen dekovil hattının müntehi 
olduğu Uyuk alanına birkaç dakka 
mesafede olduğundan maksat ha
sıl olur.

Orraaniö işletilmesi için para 
kâfi değildir ayruzamada işin er
babı olmak şartı azamdır. Müte- 
ahhit memur vrf nıüstahdimeymnin 
ve müdürü mesuîinin mücerreb 
ve ehliyetli vazifesini kavramış ze- 
vabian intihab edilmesi ve heri 
hâlde ormancı olması iktiza eder.

Tayini vazaif ve taksimiamâl 
gelişigüzel olmamalıdır. Şimdiye- 
kadar amanajeşini yandığımız muh
telif maııntık o; inanları içinde an
cak t  abicik oralansım  hmi: : ama- 
nejisinde ormanı işleteli müteah
hidin müdürü mesül ve ınüstabdi- 
meyıımm faaliyet sistemi nisbeten 
sayam taktir görülmüştür.

Ormancı bîr müdürü mesul ve 
mühasîp fabrika idare merminle 
katiya! Ve nakli yy at memuru or
man işletmesinde istiodam edilecek 
memuriyrûn rukni sabidir. Bunların 
tayin ve intihabında kereste tüc
carı her şey<1 en evvel bu işde vu
kuf ve tecrübe Sahibi oln*S8ar’rn 
nazan dikkatten dur mtmamahdu-,

OKXAX >TÜTT£SI'İ«İ
Şevket
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Zabıt v a rak a la rı
*- nüshadan inabat »

İkincilerde
1 --- T ahribat yapılan m evki i . 

Ormanın isim ve hududa
2 ~  M ütecasiri .

3 — Tahribatın zam anı ikaı

4  — T ahribat derecesi, sa h a 
lım vüs'ati

5  —  M ikdarı tahribatın  tayini

Bir zabıt yarakasrada bu me- 
vadm  âdem i m evcudiyeti onun 
usulüne g ay n  m uvafık o larak’tan- 
zim edildiğini gösterir. M ekaleme 
bunlardan bir num une dercile h i
tam  veriyorum.

Bu ayın- onuncu Cum a ğitnü 
m antıkam  dahili Kızılca şehir mev
kiinde ateş zuhur etmesi üzerine 
hemen merkeze m alum at verdim-. 
Bende civar köyden topladığım 
ehali ile birlikde derhâl mahalli 
harika koşdunı. M ütecasirini cür- 
rııü m eşhut halinde gördüm ve 
yakaladım. Son derece çalışm am ıza
Arap Kövd<?n Deveci  ̂ Kızılca Ş?hir muhtarı

Şükrü Haşan
Mütecasir Kerim ojîltı 

Haşan

ram en  harik  a k şam a  k a d a r  söndü- 
rülem edi. B unun için m ü cav ir m an- 
tıka m uhafızı a rk ad aşın ı abme* 
efendiye  m u av en e t için h a b e r  gön- 
derdim: M erkezden gelen  ja n d a rm a  
efradı y e  refik im  A hm et efendinin  
getirdiği köylülerin  say  i gayretini;.' 
inzim am ile bugün s a a t o n b eş  bu
çukta yangını itfaya, m uvaffak  
olduk. Y anan  s a h a  sarkan  B ini 
Çayı, G ârben  Tösıiıur b e len i Şi- 
m alen S a n  B u n ar C enuben K a y a 
başı hudutları il e m ah d u t Kızıl. A lan  
orm anı namile m aruftu r. V üsatini 
elli dönüm  k a d a r tahm in  e ttik ' yu
k a rd a  devre ve iri i fa lan mukarrer 
elli Çanı, k ırk G ö k n ar ağ a  cife f.ab- 
rainen beş yüz k a n ta r  Eş.can hasise 
muhterik olm uştur. B inaen  afeyb 
yaıığm  faili Kızılca şei.'ir kariye- 
sinden Kerim  oğlu H aşan  h akk ın 
da tahkikatı kanuniye ifa  ed ilm ek 
üzere işbu  zabıt v a rak as ı zi rde 
imzası mevzu şah itle r huzurunda 
tanzim  ve im za olundu.

10fof929
Krvrasil Or. oıulıafeza Kmica Şehir Ot. mo- 

memunı haüaza memur u
Mustafa Mevlut

Kızılca Şehir Karivesi muhtarı 
H aşan.

Balâdaki parmak mühürünün mütecasire ait olduğunu tastik ederim.
19&929

Harık zabıt varakası
Cinsi 

Karaçam  
Göknar 
E şcan  hasise

Kantar Dç\tcsİ : Âjtkctb irtifaı Adedi" W mm
3,00 10 50
2?50 s 40

500

Yekûn 500 (Stısctf) 
M. A ı i  S a i İ h
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itibaren tatbik edilecek olan Orman Umum Müdürlüğünün 

1989 kadrosunun elde ettiğimiz bir suretini 

aynen dercediyoruz:

$ Sııııt'ı Adot 1 torecesimanı}i

• \ 2 İ 45 8
4 40 i

« 4 9 35 10

m 9 80 ti

*r»ıı;ıt\ !»-ıı k>mtn>-
larü 1 müfettiş) 3(1 25 12
Obuam mühendisi 108 13 ( Âli mektep mezuntı |

* tunav ini 12 20 Ü (Ameliyat mekteple
rinden )

*. konduk t < >rü 1 12 17,5 15 (Kurstan)
4 * 2 40 10 16 »

Cİbayet, ımıanu-lnt
meta otu 321 10 19

Jfcdabtn memuru 1031 10 19

Başkâtip V 17,5

16

15

16

u b ş 2# 14 J7
44 10 19

Trtı** dava memuru ı 22 13

Orman Amenajman grupları

Sayı : 15 23

Bir mektup
Ormanlarda tahrip vasıtaları — 

makalesi hakkında Elmalı Or
man Fen menıurıı İsmail beyden 
aldığımız mektubu aynen neşre- 
diyonız:

( Bütün bu vaziyetler karşısında 
ormanların muhafaza ve idaresini 
deruhte edenlerimize bir vazife 
düşüyor, fen memurlaıunm adedini 
tezyit ve onları temamilo terfih 
eder, fenle alakası olmayanlarını 
tasfiye edebilirsek en büyük mesele 
hâl olmuş olur.)

Hakikaten Cevat beyefendinin 
mütaleaları pek haklı ve müessirdir. 
Yalnız mumaileyhten şunu rica 
ediyoruz. Şimdiye kadar meslekte 
bulunupta fenle alâkası olmadığı 
hâlde elyevrn merciinin nazarı 
dikkatim eelp etmemiş zümre kim
lerdir. Olsa olsa benim gibi kurs 
mezunlan olabilir. Kendim de dahil 
olmak şartile tahsillerimiz ve ik
tidarımız mereiimizçe malûmdur. 
Şunu da ilâveten arz ederim ki 
Orman mektebinde az tahsil gör
müş, lâkin faaliyet sahasına geçin
ce istidadı sayesinde çalışmış, 
hayatta muvaffak olmuş, hocala
rından gördüklerini unutmamış^ 
günden güne malûmatı fenniyesini 
tezyit ettirmiş, yonılroaz bir azimle 
mesleğe sarılmış ve çalışmakta 
olanlarımız inkâr edilir mi. Tabii
dir ki Cevat bey arkadaşımız bu* 
noktada az çok bir tetkikat yap- 
mışlarki mütalea buyuruyorlar. 
Binaenaleyh mesleğin en nazik 
noktalar ile alâkadar bu mesele 
hakkında cevap verebilmek için 
mumaileyhin mufassal izahat ver
mesini talep ve rica ediyoruz 
efendim.

Kur&ulan
Elmalı fen memuru

-__________________ İsmail

Orman Mektebi Âlisi Mezonları 
Cemiyeti — Kurban bayramı müna
sebeti! e mektup ve telgrafla tebri- 
kâtta bulunan arkadaşlara bi!mu
kabil arzı tebrikât ve teşekkür 

■ eder. . ■ :■ V -. ■ -
Orman ve Av

Bu nüshasından itibaren karile
rinden bir çoğunun talebi üzerine 
lıem tanışmayı hemde güzel bir 
resim koÜeksiyonuna sahip olma
larını temin emelile kendilerine 
bir sahife tahsis etmiştir, karileri
mizden gönderecekleri fotoğrafla mı 
arkasına muvazzafı ve okuuaklı 
adreslerini yazmalarını rica ederiz.

Orman Mektebi Âlisi mezunları 
Cemiyetinden

Yalnız Cemi yetimiz azalmana 
ait olması 1929 kongremiz mukar- 
reratıadan olan rozetler bitmek 
üzredir, taşrada bulunan meslek- 
daşlamnızdan rozet isteyenlerin 
bedeli olan yüz yirmi beş kuruşla 
birlikte yirmi beş kuruş posta üc
reti göndermeleri rica olunur.

Abonelerimizden bazıları adres 
tebeddüllerini bild i rm edikler inden 
mecmuaları iade edildiği ve zayi 
olduğu görülmektedir, kari!elimizin 
adres değiştirdiklerinden bizi ha
berdar etmelerini tekrar rica 
ederiz. ________

Mecmuamızın bilinci nüshası 
kalmamıştır, diğer nüshalar da bit
mek üzeredir, karilerimizden eksik 
nüshalarım tamamlamak isteyen
lerin mecmua müdürlüğüne müra
caatları,

İdare merakizimiz: İstanbul Tür
bede sanayi birliği binasında Orman 
mektebi âlisi, mezunları cemiyetinde

Abona şeraiti: Bir seneliği on iki 
nüsha itibanlc 300 altı aylığı 150 kuruş
tur, yazı ve ilâu işleri için mecmua mü
dürlüğüne müracaat edilmelidir.

Müdür mesufûJ MÜSİF “Hilâl matbaan
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M. M asîıar b ey
Dayini' tak rir  heyetio ıiıden  Alm anyada orm an

cılık ih tisasına çalınıyor (1917)

A. C evat bey
Daimi ta k r ir  heyetim izden ve kirim  i A ıntııaj - 

m an  grubundan (11)23)

H alil B e y
Adana orm an başm üdürü

F ehm i bey  (1951)
Elmalıda çığlıkara orm anı hususi ieıı m em uru

Bahm i b ey <1919) l)alnıi tah rir
Birleri orfoa» smenejmıuı grup mühendisi
__ j  Ya/arı 33 6aeS »ahifede . mutama içindeki rakparrılar

R ecep  b ey  
hey el im i /.den Munlkde 

talıeil ediyor
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S İ Z İ N  t Ç t  N

STUMPF sistemi 50 beygirlik Şenilli L.H.B. 

Traktörü ideal bir makinedir

Bu traktör, motorunun kuvvetinin büyüklüğüne rağmen ağırlığı 
rainiz 3 ton kadardır, ve bu sebebtcn lıer hangi bir arazide kabili 
i^mıâldir. Fek kolaylıkla ve emniyetle m an evre yapabilir ve az me- 
taddı ntöata'ile yaktığından pek ucuzdur. Arzu erillen malumat için 
şa adrese müracaat ediniz:

F. H âuserl
Agopy&n han No. 4 - 7 ,  Voyvoda caddesi Galata 

İ S T A N B U L

f

/

Posta kutusu No. 400, < kıl ata

HAZİRAN



M uhterem  ok uy uçulanınıza

İk in c i s e n e y e  a it  n ü sh a la r ı m u n tazam an  a lm ak  is t iy o r 

s a n ız  u lu m a la r ın ız ı t e c d it  e d in iz . T e c d i t  iç in  b ir  an e v v e l 

a ç ık  v e  o k u n a k lı a d r e s le r in iz le  m ü ra ca a t e d i lm e s in i  eh em 

m iy e t le  r ic a  e d e r iz .

1 Ş r n t ö t m j ^ u
Orman Mektebi Âlisi Me'zunları Cemiyeti tarafından ayda bir neşrolunur, 

gayı: 16 =  H A Z İ R A N  ===== Yıl: 2



M E S L E K  İ Çİ N M Ü H İ M  

B İ R  Z İ Y A

< Orman mektebi âlisi inilder- 
risleı-i ntlen rektör Neşet I ley ufak 
bir ameliyah müteakip apandisit
ten vefat etmiştir * bu feci haberi 
bize İstaıibaldan gelen bir telgraf 
ver i y ş r d u .

Neşet Beyi eskiden tanırım. 
Bilhassa mektepçiM# hayatı onun 
için bir gaye halini almıştı. Ken
disini Hendek orman ameliyat 
mektebinde müdür iken ziyaret 
etmiş idik. Harbi umnmî içinde 
Türk amenajisüerin Almanlarla 
birlikte Mustafa Şeref» ornıanı- 
amenaje edilirkeu lâyık ile ve 
ora ameliyat mektebinde tatbikat 
re Beykoz orman mektebinde müş
tereken hocalıkla çalışırken ilmi 
kuvvet ve kudretini yılmaz bir 
sebat ve her işte de sai ve gayret 
neticesi muvaffak olmağı bilen 
bir arkadaş okluğunu tetkike vesile 
bulmuştum. Neşet ameliyat mek
teplerinin birinci ve Ali mektebin 
ikİM'i derecede müessislerhulen 
myüabiUr. • .

Hayat*

İbrahim neşet; Resmo sanca- 
ğma mülhak aya castt hazası kay- 
makam muavini merhum Mehmet 

mahdumu olup Girit

vilâ yeti Resmo kazrtstnda 129 7 
tarihinde tevellüt ekmiştir.

Resmo sancağı iptidaî ve rüşdî 
mekteplerinde iptidaî m  füşd i tah- 
silile mebadid ulumu ve Selânik 
Ziraat ameliyat mektebini ba şa- 
dctname ihmâl eylemiştir. Halhali 
Ziraat mektebi âlisinde ulûm ve 
füm m u ziraiyeyi ormmicıUğı 
amelî ve nazarî bir surette tahsil 
ederek şadetname akzeylemiştir. 
Ali mektep sır alarmda- tahsilde ’ 
bulunurken küçük bir aşabî 
buhrana müptelâ olmuştur.

Türkçe Rumca, ve Fransızça 
tekellüm ve kitabet eylemekte bulu
nuyor idi.

. İlk meiHuriyeti 23 teşrînîsvvel 
S21 tarihinde Bergama kazası 
orman süvari memurluyu olup 
sırasîle mihahçççıh orman fen 
memurluğuna 23 temmuz 327 de 
Ankara orman müfttişliğine ve 
badehu terfian 1 nisan 331 de 
Ankara vilâyeti orman müdüri
yetiyle tayin edilmiştir.

Ahknrada orman müdürlü
ğünde müddeti memuriyeti kısa 
bir zamana inhisar eden merhum 
4 teşrinisani 331 tarihinde İzmit 
orman ameliyat mektebi tnüdür-

3 Yıl : 8
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Say» : 10

lüğüne zam maaş ile ve terfian 
tayin tdihn iş idi. Neşet Bey mek
tebin emri idaresinin hüsnü ted
virine m şali m i) temadi yeden geri 
durmamakta ve aynı zamanda 
mekteple münhal bulunan orman
cılık, ulum riyaziye -ve topoğrafiye 
derslerini de. üzerine alarak tale
ben n her u retle istifadesine ve 
Um: it yükselmesine, hasrı vücut 
eylerdi. Bundan sonra Beykoz 
omum ameliyat mektebi müdür
lüğüne nahiften merhum ovada da 
çalışmasını arkadaşlarına numu
ne. olacak bir mertebeye vardır
ın işti. Hükümeti sabıkaca mekte
bin idamesinde bir faide tasavvur 
edilmediğinden, bunun şeddi üze
rine orman mektebi âlisi ame.naj- 
ınan ve orman iktisadi muallim- 
ligine tayin kılınmış ne bilahara 
amenajmau, tekip ve orman kıy
metleri hesabı muallimliği de uh
desine tefviz olunan Neşet Reyin 
unvan* memuriyeti de mayıs 341 
gayesinde müderrisliğe tahvil kı
lınmıştır. 34.1-342 sünesinden iti
baren mektebe müdür m  bilahara 
reiktorbık nsuUnin kabul ve yük
sek ihtisas mektebinde tatbikine 
başlandığı andan itibaren meclisi 
■müderrisin kar ar ile ve her iki 
senede bir tecdit edilmek üzre 
mektebin rektörlüğü camimeten 

£ kendisine tefviz edilmişti.

M üderris Neşet Atnropamn 
ilim  UsanUırıudan birine tüy ikile 
malik olmadığından mektebi âlide 
bulunduğu müddet zarftnda la y e n  
katı çalışmış ve teşriki mesai 
ettiği rufekasından her hususta  
istifadeyi düşünerek evvelâ * İşUe 
ker* İbrahim kuddnsi beyin terceme 
ve nattertndan işine yarayanları 
alarak tedrisat ha yatında yen ilik
ler yaratmağa başlamıştı. B ilaha
ra tetebbu a tın a  get'mi vererek 
arkadaşlarının terceme ve nıuuve- 
ıt etler il e M alûm atını tevsi ve teli- 
fatına husus* bir faaliyet verme
ye b a ş la m ış tır T e li f  ve terceme 
suretile viieude yetirdiği âsar ber- 
veçiûtidir: Tekip. teşciri su n î ve 
yazmağa teşebbüs edipte ömrü- 
vefa etmediğinden yüz üstü kalan 
amenajma nd ir.

Neşet mcktepçilik hayatında  
pek çok 1alebe yetiştirm iş re ken
disin* sevdirmeğe m u raffak olmuş
tu. Vefatı tarihine kadar pek 
çok sevdeği ve hayatta belki en 
ziyade zamanlarını geçirdiği mek
tebi âlide ânı bir surette hasta
lığı müteakip yapılan ame
liyatı cerrah iyeden sonra vefat 
eylemiştir. < enabıhak âilei keder- 
d idesi ne sabrı cem il ihsan eylesin 
cümle arkadaşlara ve kendisini 
ta m yan ve sevenlere beyanı taziyet 
ctlci'iz.

A. MİTHAT

A.

K
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Neş’et Beyin vukuu vefatı
ve

cenaze merasimi

Merhum Neş’et Beyin Apandi
sitten muztarip bulunduğu ve liaşr 
t alığın son devresine vasıl olduğu 
anlaşılması üzerine uğurunda 
sıhhatini ihmâl ederek fedayı ııefs 
eylediği mektepteki vazifesi başın
dan berayı ameliyat Yere Batan 
sarayı civarındaki Sağlık Yurduna 
nakline lüzum gösteriliyor. Yurda 
naklinin ikinci günü sureti kafiyede 
ameliyat icrası iktiza ettiği telıakkuk 
ediyor, ve derakap ameliyatı lâzime 
yapılıyor ve muvaffakiyetle netice
leniyorsa, da, hastalığın hât devre
sine vasıl olması ve iltihapı dahi
linin kana karışması neticesi vuku 
bulan tesemmüm ürerine ameliyat
tan  bir gün sonra yani 10-6-929 
Çarşanba akşamı âlemi faniye ve
da ediyor.

Ertesi günü akraba, ehibba ve 
meslekdaşlan tarafından Sağbk 
kurutundan tabutu cenaze otomo
biline vazedilerek Beşiktaş da Si- 
bsü paşa camii şerifine nakil 
ve orada öğle namazım müteakip 
birer kıt’a polis ve askeri metre- 
seteri ile âni vukuu vefatı dola- 
y*9®e vefatmm geç haber alınmış 
taranm asına rağoıen merhuma 

rm iıuri ihtiramı eda emelile 
merasimine iştirake şitab

eden mumaileyhin meb’ııs ehibbası 
ve Vekâlet müsteşarı İhsan Âbidiıı

Neş’et bey merhumun tabutu 
S in a n  p a şa  camiinde

bey efendi, mezun ve müdâvim ta 
lebesile, Baytar mektebi âlisi tale
besi, iktisat vekâleti müessisa 
ti müdiran ve memurini akraba ve 
sair ehibbası marifetile çok sevdiğ 
talebasiniıı omuzlan üstünde Maç

Sav ı: 16 5

ka kabristanında itizar olunan mak- 
beri mahsusuna vediai hâki gufran 
kılınmıştır. M erinim un kabrim* Bay
tar, ortnaıı mektebi âlileri ile cemiye
timiz ve bazı müessese tam flanndan 
birer çelenk vazedilmiş müteakiben 
talebesinden bir ef. tarafından pek 
hazin ve acıklı bir hitabede bulunul
muş,badehu müderris Dr. Tefik Ali

Neş'flt B eyin kab re  defni eenusmda. 
sim h a t ı r a »

bey ef. tarafından hazıruıu binçkınk- 
laraboğan mumaileyhin mezayası ve

Vü : 2

mektepcilik hususıııdaki dırayetile- 
bilhassa ormancılık âleminde açdı 
ğı çığır ve yılmaz azminden bahse
dilerek kısa bir terc.ümeilıali zikr
edilmiş ve meslekdaşlara hu büyük 
zia’dan mütevellit elem ve taziyet- 
lerile sözüne hatime vermiştir.

Müsteşar İhsan Abidin bey ef. 
tarafmdanda ayni maâlde merhu
mun mezayası zikredilmiştir. Mezu- 
nin cemiyeti namına kâtibi umu
mi Şevket B. tarafından da mer
humun memleket ormancılığına yap- 
dığı çok değerli hizmetten ve yetiş- 
dirdiği talebesinin kâlplerinde bu 
ziyaı elimden mütevellit hasıl olan 
yararnn pek derin olduğundan 
ve kendisinin memlekete ve mes
leğe yapdığı nafi ve payansız 
hidemat ve rehberliğinden bahisle 
«Muhterem üsdat; yetişdirdiğin 
bunca talebelerin, senin eserini 
arzu ve emelin dairesinde idameye 
sarfı mesai edeceklerine emin ve 
müsterih ol, seu ebediyete karış
mış bulunuyorsun, fakat bu kadar 
canlı eserleriu sayesinde namın 
ilelebet payidar kalacaktır > demiş
tir. Baytar mektebi âlisinden bir 
talebe. B. tarafından da hitabede 
bulunulmuş ve elemli göz yaşlan 
arasımla merasime lıitaıu verilmiş
tir. Merhuma gani gani rahmet ve 
sevenlerine taziyelerimizi arz ede
riz.



nüshadan mabat:

Sekiz Dişli ladin yazıcı

Sekiz dişli lâdin yazıcı böceği 
haddi zatında pek atıl bir haşeredir 
Ağaçların, tepelen hududum-yalnız 
pek saçak havalarda tecavüz

Fevkalâde tekessüründe bin- 
netice gıdanın azalması ve rüz
gârların vardımüe nadiren uzak 
mesafelere uçar.

Netekim 1883 de Rusyanm 
Nijnı Novgoroi Eyaletinde 15 — 20 
kan, ye uçup sirayet ettiği görül
müştür.

Ormandaki tesiratı
Bunun hem böceği, hem kurdu 

ağaçlara ırası mazarrat ederler. 
En ziyade 80 -1 0 0  yaşındaki la
dinlere, nadiren 50 yaşından aşa- 
ûLıi^^rd» hücum ederler. Müstesna 
olarak ‘ çam ve melezlerde, 
görölür.sede sahai tahribatını baş
lıca ladin ormanları teşkil etmek
tedir. Ladin gövdelerinin kaim ka
buklu kısımlarım tercih eder, inçe 
iabukhı akşamında sair yazıcı 
böcekleri ahzı mevki ederler.

Bu yazıcı böcekleri kambdyum 
sabakasıru tahrip ettiklerniden ağa- 
cm kurumasına sebep olurlar.

Arazız r.
sararması veya kız- 

kabuğun bulaşm a ve dö- 
'^®P**i'I-.3i5vddfiî(fe delik-

' * ̂ iı^U-rden talaş ak-

la . yazın 
başka başkadır.

ilk baharda kambiyum tiebaka- 
sı tahrip edilince 'Hüsug ibrelere 
kadar çokamayaçağmdan; sudan 
mahrum kalan ibreler sararır ve 
çok geçmez dökülürler..

Yaz sonu istilâya maruz ' kalan 
ağaçlarda ise temsili • klorofili ke
mali faaliyetle devam ettiğinden 
nusgu müstahzar tepe akşamında 
kalır, Kabiyum tabakası tahrip- 
edildiğinden a ş ^  enemezi.' !^ambîv 
yumun harap olmaşr neticespivlc 
kabuk kuruyup dbkülüç. >

Bittabi bu ağaçların, algbetler- 
ide gene tamamen kuruyup; mahv- 
olmakdir.

Typographus ladinlerin en müt
hiş düşmanıdır. Alelade taze 
devrilmiş ve kaim hastalıklı ağaç
lara gelirsede fevkalâde tekessür 
ettiği Zaman sağlam eşcarada 
hüçusu-, eder.

Kabuğu soynlmuşÇ ; ve sureti 
mahsnsada çiriimiş ağaçlardan 
içtinap eder. -

En ziyade sevdiği, seyrelmiş 
meşçereler, m akatalana güneşe 
maruz kenarlan, bilhassa cenuba 
-maruz yabis ve mahfuz mahaller
dir.; Soğuk marazlar ve istilâ ettiği 
meşeerelerde serin kısımlar ma
sun kahrlar.

Savı : 16 7

Alman yada (Hinteriımsdorf) orm an 
mmtakasmda tetkikat

(Mraahabeltdir) : „
Böcek ye "tırtıl istilâsı idaresi, 

entarisif - ormanlar, han bir dahi
yedir. (. Calamite ) binlerce hek
tarlık ormanda birden bire ya
yılarak ve ibrelerini ve ' ağaçlan  
malıv eder. Ormancıyı şaşırtır, 
Basma müthiş bir gaile açar. Ça
resiz, bırakır. Amenajman plaııîa- 
ıını alt üst edev. Birkerre yüriyen 
bu istilanın önüne geçmek, sağlam 
meşacire sirayetine mani olmak, 
istila neticesi kuruyan mühip b ir 
ağaç kitlesini-kesip ^eşmek, n ak 
lettirmek, bunlara müşteri Bulmak 
ormancının idarei beyti yasinde
büyük bir karışıklık ihdas eder;

1927 Sensinde Dresden civa
rında duduİkazi.rahip (Lymaııtria 
monaciıa) ve sekiz dişli ladin ya
zıcı böceği istilasına uğrayan- {Hin- 
termsdorf) mmtakasma haşarat 
mftcadelsi tetkikatma çıkmıştım.

Bu saksonyanın Lehistan hu
dudunda 2407 hektar vüsatinde 
bir orman mmuıkîisıdir. Hasılatı 
her sene muttandım hasat olunur; 
zeriyat ve garsiyatı yapılır.

Şöüfrider .isminde şişimin ve 
kırmızı çehreîi -eski bir Fcrsma- 
V isterin idarelindedir. Mumai- 
leyi} gayet çitti bir ormancıdır.

Maiyetine emirlerini ve iza
hatım asker vari bir katiyet \c

adam  intibaı bırakıyordu. Mamafi 
tanıştıktan sora o :dukça snkıu-ı 
ve müsafi.r perver l»ir alm an ol
duğunu .altladım.

Kendisi fevklâde şişm an, de- 
mevi ve biraz rahatsız olduğun
dan m aiyetine b ir de genç' fen 
memuru (Kleinetr) verimişti.

O akşam  m m iaka bekçi basısı 
ilk avım etm işti. Yani bir karaca  
tekesi vurm uştu. Bunu b ir uğur 
saydılar. Kudumum uğurlu gel 
di ( ! )  forstm ayişter beni teberrü- 
ken akşam  yemeğine davet etti. 
Hususi yemek iıazmlamışü.

H atta  sofrada alınanların  pek- 
sevdifck-ri domuz etine, d a ir  bir 
caşııi bile yoktu. Y em ek oldukça 
nefis hazırlanmıştı. Sofrada m uha
veremizin kısmı azaım nı doınoz eti 
ve şarabın  hürm eti gibi bahisler 
teşkil ediyordu.

F ak a t domuz eti olm ayınca 
Forstm ayiateterin içinin b ir  dürlü 
rahat etmediğini seziyordum . D er
hâl t»u gibi şeylerin  
'nenim sofrada bulunm am  b ir ıım-
ru teşkil etm eyecegini söyleyince'
refikasıngş döne rek  «Yahu hele
biraz dom uz e tine  dair (Ş ivayner-
nes) bir şey getir , benim  • böyle
şeylerle kam ım doyımyor * deye
^âtVvretc büyük b ir kapı açtı. Biraheukîfc verdiğinden karak. verim 

bilmiyenlerde vehleten haşin bir

Âîâftus oyada meşec.re harap 
ettiği saba 600 ile 1000 m etre 
jytifa ârasuıdauir.

Çok janbon getirtti.
A lplarda i s e  2000 m etre irtifa- 

unla bu böceğe tesadüf olunur,
' Bitmedi,)

MOŞPAfA îtiîJfrl



lvç**semmationa benhade„ işfci- 
rak: nû g(irünce hayretinden dona* 
c-^ktu No Yîdansöyleyeymiv layıkıy- 
fc. haam nan. maHıreüe gayet ince 
■'*".vv.v.is ahnan jamboıuınuh tere 
vsğrts görülmüş ekmek üzerine ko- 
yolarak çayla yemek (gastroîıÛrie) 
şikem perverük noktai nazarından 
fena bir .şev olmamakla beraber 
ryvsarvm ogilâ yerlerde akiliköî 
ioumivore) olması kadar tabii bir 
şev olamaz.

manasız/br.' -- N^almz : ; Aîmaöy§.d&.; 
mutaassıp musevi. aileleri domuz 
eti yemezlei':: H akâm yeva d lpnâ | 
verdiği kimseler zepheinezundırlar.

Büniarın ke^d|^- ete rituell 
(seri!)' denir. Bımdan--1hâ'j^^?K^^ 
leıaler turfa olur, ekli memnudur. 
Bu mmtaka ormsmcıkk, işlerine; 
nazaran Saksonyada adeta faali* 
yetin bîr mihrakı gibi

Mıntakada esnam escara nazaran meşacırm tarzı tevezzüü:
Sene (0) açıklık I II 
1924 247 <>04 490
1927 30 847 512

Burada I 1-20 yaşmda. 
s II 21-40 yaşındaki ve 

âk. meşaciri irae ederler.
Beher hektardan vasatı olarak

m IV . .. V - yi6
344 377 204 - 141 Iha
357 336 ' 179'v ■ H |

1875 — 1914 /'zarfînda befaeî 
hektardan alman, yasati varidatı 
safiye 40 mark yanı 20 liradır. 
Mmtakada 40 yerde —■ ha. vüsa-

alman hasılat:

Seneler m3 
İS te  3.70
1895 6 ,0  (azami)
1905 6.10
1915 4.90
senelerde 3.80

1S74 —1918 masarifi umumi- 
jRr hektar başma % 34 —% 48 ze 
ta£g olmuştur.

1919 — 1923 senelerinde ise 
^afiasjon £*j devrine müsadif Öldu- 
ğm dss bff msbet irae edilmemiştir. 
1924 det* itibaren ise nispeti ma- 
sarrfet takriben % 80 ne yüksel-

.K ÎîM htK f wrA- takâîye 'Toymetmia 
» ;9MW

tında fidanlıkfar bü fidanlıklarda 
başlıca ladin, çam ye mele^Sife 
mada meşey kayın. akçaâgaç ye^ 
tistirilmek.de idi bilhassa yapraklı 
eşcarla mahlut meşcereler ihdas 
edilmek isteniyordu. |

Mmtakada bulunan karaca ve 
Geyikler bilhassa kavın fîdanîân- 
na arız olduklarından bunlar su
reti mahsusada etraflarına sokulan 
kuru çalılarla muhafaza altında 
bulunduruluyordu.

Dudulkazi rahipleSekiz dişli; 
ladin yazıcı böceğinin tahribettiği 
sahalarda teşcirediîmek suretfle 
yeni baştan orman te *sis ediliyor
du. Bu ila haşere merkezi Avrupa- 
da ormanların en büyük düşman
larındandır.

İSayi : 16. ——----1 -—1---------il——

; ? JSfetekim 1920 senesinde İıem 
hudut Tliehis.tau ormanlarında ca- 
tastrophâî bir surette çoğalan Du- 
dolkazı rahip (Konnşl Lymantria 
•monaelm. (eskiden. ••;. Lıparis veya 
Psilura veyahut olneria raonaeha) 
le, bjıhide (tâddben) .typoi>ıap3îus 
ve amitmins bu nuntaka ormanla-' 
fini harabezara çevirmiştir.

Hatta o derecedeki, bir ağâçda 
vasati olarak (130000) Köhne- - yu
murtası tadat edilmiştif. 6 milyon 
kelebek; Gelin ve tırtıl toplanmış
tır. Yalnız 1924 senesinde 107 
hektar kSmiien harap olıh\% 210 
hektarm kesafeti bozulmuştur. - 1
:U Böcek ve saire: yüzünden ku

ruyan '>1-2-5 hektar meş&cirie tahri
bat sahası 372 hektara habğ 61- 

■ muştur.' Keza iOĞOya kadar du- 
dulkazi raiıip 50 ha ve typograp- 
^hus ise 140 h. lık bir sahayi harap 
etmiştir;

1923—27 beş sene zâf&nda ya
pılan kativatm miktarı (150000) 

'hth&îre mikâptır.".
| HalbuJ^Amenajm^ mu- 

^bam ie bu. müddet zarfıöd^(40te^ 
.•m3'’ keahn^-mukta^-feniş'.

Görülüyorki ormancı bagdeten 
oîıûandah müthiş bıri- âğnç kitle* 
gini kaldırmak gailesi karsısında 
kâlımştır-

^■^Tegcir: fa'nHyeti: ;•
lf9 ^ —.27 döi t sehezarfın da 37 7 

ha [*] bir^teba . te^iredilmiştû'.
(*J bekiioy .• - • . .. .

(1) kullanılıan tohumlar

Cins KHe
Ladin 184
Çam 57
Melez 23
Köknar 67
Kaş'ın .”9513
Meşe 3263
Akçaağaç -V.S. 1000

14107

(2) kullamian fidahlarv.
.XÎttS g AUrt îVheii 1000
Ladin
Çam 982
Melez 263

v Ka^rnı 161
. Sair yapraklılar 85

2488 (1000)

Bu izahattan anlaşıliyorki bir
den bire çıkan kelebek ve böc^kf 
belivyesî yüzünden mahdut bir 
ziinan zorfmba (105009 > m3 gibi 
a/düı- bir başep kitless&ijfr . orman- 
dâıi katma lüzum hasılohnuş. 377 
hâhk bir sahanın teşciri için (14107) 
kîg reçine! iroçinesiz muhtelif eşcar 
tohumu ve 2483000 fidan kulla
nılmıştır.

Hernekadar haşarat istilâsın
dan tevellüt eden bu kabil gaaleler 
istenir bir şey değifeede gönül, 
ormancılarımı zmda kırtasî işlerden 
ziyade bh nevi esas orman; işleri-. 
İe meşgul olmasam arzu ederdi.

Mustafa, Rejcû



Auıenajman talimatnamesin# dair.,

Geçon kış Prof. 1iîernhart tara-
anslenaiıiifdT/ talimariı

iyjesi İhzar edilmiş olduğunu işit-

Am<ma:^hancılar projenin uuey-
ğetiritmelini büyük memnu»

h ırşilayacaidardır. - |Çünkü
bir. olmazsa mesaîleri muayyen 
i ar çerçeve içerisine almnuş ve 
yapılacak işlen tespit edilmiş' öla> 
ektir- Projenin bir nüshasını elde 
etmeğe muvaffak olduk. Projede 
zikretm iş bazı meseleler hakkın
da, münakaşa açılması bizce çok 
tHidtdınn; juoje -hem daha iyi anla* 
ş.la»iş olur, bemde tashihe mühfcaç 
i.oktalar varsa oıtlar meydana çı-.

Bu küçük makalemde projenin 
nazı noktalaları hakkında bir kaç 
aüsr yazmak istıyortrû, mamah 
miksadiia tenkit olarak anlaşılma
s ı ;  kepimizin, okluğu gibi in im 
de gayem sırf memleketimiz or- 
zsss&cihğma elden, geldiği kadar 
tzzrrirf, bu yazüaa  ̂ sat rl&rda or- 
saaspi arkadaşlarla müdavelei ef-- 
fc5*Ca» î*a.'.zn bir şey d e ld ir .

i er., ameaajman talimatname
mi®»̂  T«irîıf?>8H(it vüsati (lüö) hek
tarı teeavûz etmemesi hakkında 
i«i-. c var& r: maktalar dahilinde 
cm acia. aeatar  sallama maktatalüe-

re tefriki hakkında tahmatmimede • 
ayrıca hir bahis' yoktur MakfağuT; 
lıaç-mmı tayin •
veti - haşebiyeshıi) tecrübe jşeridj^ 
tısuliyîe taksaşyon yapılarak -haÜ€ş;; 
diliyor. Talimatnamede tecrübe şe?..: 
ritmin ahnmasına dair 
dar eden şu sahrlar-vardır : « îîe îa  
bir maktada şerit'%eÖmde 
rühe kıtası alroır./Teeıüî^ 
maktağın en uzun nd^Yori - îsöka*. 
metinde alınır. Maktalar,- bir- ta£|*. 
•h ’-^şre, | diğer tarafı bir "sırt iîey 
mahdut olan sathı mailler ile teşy 
kil edilmiş ise o .zanmn te ç rü Ş ^ ^ . 
ritleri mailenin tesviye ıpühbahfle- 
riner amut bir vaziyette, r mŞşfeviV 
arazide ise n tak la l^^ ,-/^^^g & y  
mihveri üzerinde tesis edıK^^ Mak
talar talıdit edrlddfteıı sonra nere
de iecrübe şeridi ahuması. icabet-. 
tiği hakkında yukarıdaki. şarirjâY 
sarih malûmat veriyor. .

Taksasyçnda <tecrübe şeyiti > 
usulü ne zaman doğru netine yere
bilir? Bu suale cevap verebilmek 
için makta dahilindeki meşcerele-. 
rin sahada tevezzüünü ve 
lere nazaran tecrübe şerifinin geç
tiği sahayı tetkik etmek lâzımdır.-:

I — En mükemmel netice, mak
ta kamilen yeknasak meşcere ile 
mestur ise elde edilir.

ı ı s.Savı m Yü

II — Şekil (D de görüldüğü 
veçhile maktada üç meşcere (mak
ta ta li) a, b, c, olursa,

i1 !f 1
"" î
B  j p . i ı  ■ 1 M

-{Şekil 1)

- ' ; _ ! ' •_ - ■ -l
Vüs’atM. tah • Ağaç emsi

hki.

<1 Çam .5 0

B ;.Göknax 30

;ç.y: I^djm.c

Yekûn 10Ö

M isi olarak aldığımız ıuakt;
dA-g^uîşîip; 25: metre ye uzunluğu 
-20öö rat. olmak üzere. bir - teeyübe 
şeridi alalım; bu şeridin sahası 
H $ f2 0 û ü  =  5ÖGÛ0 m t^ İ - b h - k  t, 
yam - umuga - makteğtm

J^dttarmdad^;^ Bu • 
şç a v- ' y g a y z h u m u ^  
olmasına Nağmen behc$~: -mühim 
olduğu iq$ık- buraday bir- az te- 
sp ü arf edeceğrcC/' ̂ -eni _ talimat- 
nau^^d® sekenin bazrevsafınana- 
zaran ■•; tecrübe şeririnin $^^aişlrğini'
İesbi£: ediypr, . b ı l l je k iîd p -alman 
tecıübe^eritlerinin;. ytisari; aynı 
vüsatie, falcat- ^ r ı  şekildeki mak
talarda aynı olamaz. Yukarıda gös
terdiğim misâlde' umum sahama 
tecrübe, şeridine nazaran hisbeti 

5 olduğu hâlde aynı vüsati hâiz 
fakat dıîdan 1000 X  1000 mt. olan

Şekil 1 de | | | l |  mikyasında lüö  
hektarlık bir maktağn harita»mi 
göster inektedir, makta dahilinde öç 
makta tali v a rd ır:

Hektarda M. talmhu ' 
i umum sahaşıuda

hacim m3 hacim

500 25 000

500 15 000

- m S 000

dS 000

bir maktada bu nisbei birdenbire 
5̂  2,5 mıktarma inerdi. Zikr ettiği
miz iki şıkta tabiarije taksasypn 
n e ö c ^ n m  derecei sıhhati başka 
başka dır. Halbuki yaiıuz aym.Şîh-; 
bati haiz ameliyat, mukayesesi ka
b il neticeler verebilir. Sıhhat dere- 
çeŞini muhafaza; etm ek için tecrü
be: şeritlerinin tahm âinam ede^zikr 
edilen şartlardan mâda bir de mak
ta  Ndiş^çeC; ' nazaran muayyen vüs
at ı haiz olmasını şa rt olarak kabul 
etmek lâzımdır.

Bu nisbet tabiidir ki yüzde iri- 
•bariîe, ve. mesela ihtiyar meşcere- 
îerde % 4, orta yaşhlarda % 8 ve 

. gençlerde % 2 olarak ( asgari mik
ta r  j  gösterilir.

Şekil |  de a , b ve c m. talile
rinin sabası vüs’â t jtibarile 5 : 8 ; 2 ;



Sayı: 1618 ^ — ...

cetvelde görüldüğü
* **■ talisinde umum ser-

m' [t ,i(i 15000 m’ ve c
dc StA» in dit’; binaen aleyh u-
•u m: maktada hektar başııuı vasati > ,
vHAia fc 4- v «  n r  serveti haşe*
biye vardır. Bu nektarın içinde 
ç^m. köknar ve ladenin iştiraki 
25: io : 8 ııishe tinde olması icap 
e îer. Eğer tecrübe şeritinin vüsati 
*da»ı oOOOO m* sabada a b ve c m, 
talilerinin derecei iştiraki umum 
maktada olduğu gibi 5: 3: 2: nisbe- 
utu muhafaza ediyorsa netice doğ
ru çıkar, aksi taktirde yanlıştır. 
Yanlışlık deı acesı yukarıda göster
diğim tenasübün tebeddülüne bağlı
dır . Demek oluyorki tecrübe şeri
di usulünde neticen n doğru olması 
temamile maktağı teşkil eden meş- 
cerelerin muayyen nisbet dahilinde 
şerit içerisine alınabilmesine va
bestedir. Bir makta, nı. tabilere 
taksim edilmeyince, tecrübe serili

nin no derecede doğru bîr gttzer» 
gâh takip ettiğini anlamak için eli
mizde bir vasıta yoktur, esasen 
şerit usulünü kabul etmek böyle bir 
vasıtayı aramam aklığımızı ıcab 
ettirir.

Maktağı gezmekle, taksatör şe
ridin geçeceği yolu değiştirmesi 
doğru değildir çünkü bu tarzla tak- 
sasysn neticesi sübjektif bir görü
şe bağlanmış olacaktır. Şerit nsulü 
Rusya da ötedenberi kullanılmak
ta olan usuldür. Şeritler biri birin
den muayyen mesafelerde muvazi 
olarak geçirilir ve taksatör şerit 
haricme çıkarak ayrıca maktağı 
dolaşmağa mezun değildir.

Mablağın haritası çıkarıldıktan 
sonra tecrübe şeritinin geçeceği 
yer harita üzerinde tesbit edmr 
t aksat orun vazifesi makine ile era- 
zi üzerinde bu yolu takip ederek 
taksasyon icra etmekten iba’ ettir

Yalnız şunu da ilâve edeyim

Sflvı: 16 13

Akdeniz mailesi ormanları
{ Başı geçen sayıda )

Yaza» : a. ct.yat

Akdeniz ormanlarından şimdiye 
kadar ne şekilde istifade ebildiğin- 
den ( Orman ve Av ) m yedinci 
sayısında bir parça bahsetmişti m 
ormanlarda ve el bıçkısı ile lata, 
kütle olarak tahtacılara imâl etti
rilen keresteler umumiyetle sular 
vasıtaaile nakledilir, şimdiye kadar 
sudan başka nakil vasıtası düşün
mek ihtiyacı hissedilmemiş ve bi
naenaleyh kerestenin parça halin
de suya atılması dolayısile (kırıla
cağından) inee çap kereste yapmak 
âdet olmamıştır. Sal nakliyatına 
müsait yalnız Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri vardır; Lamas, Aksu, Ala 
kır, Eşen, Dalaman, Köprü, Alara 
ve sair çaylardaki keresle nakliyatı 
hep parça halindedir. Çam lâtalaı i 
Mısırda şömeııdöfer traversi olarak 
fazla miktarda satılır, suda her iki 
tarafları zedelendiği için boyların
dan en aşağı yiımi santimi kesilir

bundan başka tam  travers şekline 
getirilmek üzere köşeleri de yonu
lur, tenkiye edilir. Hariçte yapılan 
bu amellyelerin dahilde icrası hem 
âmilleri hemde memleket için kârlı 
isede şimdiye ki: dar bu hususta 
hiç bir teşebbüs vaki değildir, son 
zamanlarda diğer ecnebi m allan 
ucuzluk ve düzgünlüklerde bizim
kilere rakabete başlamıştır.

Sedir ( k a tra n ) 1ar da aynı şe
kilde nakil ve imâl edildikten sonra 

'ihraç edildikleri Surye ve Mısırda 
ince çap ebniye kerestesine tahvil 
edildikleri gibi yine inşaatta  kiriş 
ve direk halinde de istimal edile 
biliyorlar. Bu keresteler diğerine 
nazaran fazla rağbet görmektedir 
ki buda fazla dayanması, yumu
şaklığından çabuk ve kolay işlen
mesi, güzel kokması, beyaz olması, 
halk arasında büyük bir şöhret 
kazanmış olmasındandır.

ki, Rusyada şerit usulü nisbeterı 
ekstansif ve yalı utta şimdiye kadar 
işletilmemiş, keşfi yeni yapılan or
manlarda tatbik edilir.

i l i— Şerit usulile taksasyon azami 
hatayı makta içerisinde biri birin
den çok farklı büyük meşçereler 
bulunduğu ve meşcere hudutları 
şeride muvazi vaziyette ise verir. 
Bu son şıkta şerit bazi meşcerele- 
rin içerisinden büsbütün geçmeme
si veya geçse bile onları gayrı mü
tenasip olarak temsil etmesi muh
temeldir. Şekil 2 de böyle bir vaz

iyet gösterilmiştir z a  ve 6 nı. tali
leri arasında saha itibarile nisbet 
2 : 1 dir halbuki şerit dahilinde bu 
nisbet 6 : 1 d ir ; hata miktarı 
— 33 e baliğ olmuştur. Maktaı
tali taksimatı yapılmayınca bu ha
tayı kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Bu gibi hatalardan kurtulmak 
için vegâııe çare mühim farklı bü
yük meşâeir ihtiva eden m aktalar
da m. taliler tefrik etmek ve yal
nız bundan sonra tecrübe şeridi 
geçirmektir.

(Bitmedi)
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i ı ıtidaiye vere< -ek- orm an bulm i m a- 
dığıiHİan diğer tüccarlardan lata  
m ühayaa edilerek ince kereste 
yapmak mecburiyetinde kalıyor.

Dağlarda canlı kereste fabrikası 
obuı tahtacılara şehirlerde de tesa
düf edilmekte, la ta  ve kütleleri 
ince yap keresteye tahvile çp.lışan 
memedeki çocuklarını arkalarına 
bağlamış kadınlan taaccüple seyre
den ecnebiler daima görülmektedir.

I

T utat i kadınlan »ahirde de ince çap kereste yaparlar
t Antalya 1928 J

\ ; yirmiye kadar ıskarta 
vapın . ağacın en yumuşak 

tşkmıesı kolay olan yerlerinden 
sa>;na rağbet etmeyen, inanın- 
'.ur. fabrika isile mukayesesine 
vân olmayan tahtacılardan bir 
ui vaz geçilememektedir, hâlen 
;ûne kereste fabrikası Alûiyccte* 
. bir kaç müteşebbis genç ta ra 
dım tesis edilen bu fabrikada 
erinde kâfi miktarda ınevaddı

Sayı : 16 —  15

Fenni tesisat sizlik yüzünden: 
orm anda türlü  zararlara  uğrayan 
ağaçlar suya girdikten son ra  da 
epiyce ziyana u ğ ra r , kırılm ak, 
çatlam ak gibileri bertaraf, lıersene 
bir tüccarın binlerce parça k e reste 
sinin sellerle denize kaçarak Ro- 
dosta Dalyanlar, veya K ıbrısta 
İngilizler tarafın laıı kısmen to j»- 
laııclığı işidilir.

Vıi :

Y irm i sen© için ve senede yırtıı 
bin m etre  m ikâba vakm  taab lnhh  
giren  zengin bir tüccarım ızla bıı 
hususta  konuşurken  niçin asri 
tesisa t yapm adığım  so rd u m ; bana : 

N akliyat yapm ak  m ecburiyetin 
de olduğu çayın b ir kaç taşım  k ır
mak için yaptığ ı bir iki bin lira 
m asraf hesabını gösterd ik ten  sonra 
m ukavelesinin kendisini inşaya

Kalker kayaları üzerinde yetişmiş bir Akçam (P. Laricio)
Köyceğizde Deyne münn/.aiilı devle! o rm anı: SakaJdaşı. 

İ Akdeniz ormanları ekseriyetle böyle sarp ve kayalıktır.)
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ikayı da ( yirmi 
?{*' terk edece- 
■> küçük olarak

.Y.'Sa^i, 16;. 

istenenlere. OhuaZr! |

menfaatlerine bu kadar 
| kakaa ta ra bilmem nedimeii?
Itaiıktajıtaa en ziyade kömür 
|  • v'i Uc, bili)assa Pırnal kömü- 
tan : Mısırda kahve ve gazı
şı [ fazla d a v a n m a s ı  ve iy i  

ateşi olmasında» J aran- 
doîayıshe mühim ihracat 
ık tadır.

yi k ö ıa ür yanan "ustular pek h
| Meisiİ TU}tutar bizden aldık-
yduTıi) adahîirmda kömîîı*e tah-
1erek *.tana fazta fiyatta sat I
î re ustiılıklan sayesinde
e .ittbariîej daha çok kömür
il etraf:■ktedirfer. Yalnız Muğ- II

vjfâv-f. ini izde bulunan Sığla 
qtm?arobar orientalis ] ağacın- 
i istihsâl «-‘dilmekte ota» Sığla 
i istıhsalâtı son zamanlarda 

azahnışkr. Tüccarlar Kodoşla 
rerhane sairibi bir musevinin

Ü

ı Ş0 S?i la yağı talep eden fab- 5? l
arla taahhüde girdikten sonra 
I miktarda ifharâita bulunduğu* 
•:rnd:hk başka talibi olmıvan 
îp.'idevi istiğna ile al rak  âmil- 
zivaoa soktuğunu sövüyorlar.

.-'.*■:> •"‘a'niarandan birde kabuk 
m  edilmektedir. Yalnız nnılıa- 
eşfâlâ noksanlığ ından;
o m la rd a n  toplanması icap 
•r > s- rrvef;»' yas ağaç la r 
•^hnektedir  jçvruvan ağaçlar 
iğssjt$£ ham am  odunu vapıh- 

n îe r : btm lar- 
âfcal sandı k-

hğı yapmak 
diyorlar.

Orman satışlarında ekseriya 
nakliyatı güç ormanları fazla be.v 
d elle ve ağı r şaı tlarla. "Sahile da
ha yakın ve nakliyatı kolay olan
larında dâba ucuz ve mutedil şera
itle satıldığı nazari dikkati cel bit
mektedir.

işlenebilecek ormanlarımız pek 
azalmıştır.

Sahilden itibaren asgarî otuz 
kilo metrelik sahada koru orman
ları fazla kat'irattan muhafazaîık 

de gelmiştir.

Ne >tapwftlt!
Asgari otuz küometro dahile 
kadar onuanjE an m u h a fa za ya  
ûerketmek. [lj
Şimdilik kabuk satışı yapma
mak.
En kıymetli bir ağaç olan 
Sedr ormanlarım bir hey‘et 
tarafından plânı yapılmadan 
satmamak ye satıldıktan sonra 
sık sık teftiş ettirmek.
Sığla yağı müstalısallarina 
maddi re ma nevi yardım 
etmek, doğrudan doğruya' 
Avrupa fabrikalarile münase
bette bulunmalarını teûnin 
ederek, miitevassıt ellerden 
kurtarmak.
Değeri verilmiyen onnanlan 
sermayesiz veya sermayesini 
ecnebi bankalarda sakîıyanlara 
satmamağa çalışmak, orman 
larda katiyat. nakliyât ve ima-, 
lâtın asrımıza uygun bir sekil-

esjrjg Muhafaza ormanı demekle bir çok seneler 
İnç bir ajtaç fcesifnjeyecck bir ornıan kasletroi - 
pmirn.

Sayı 15 17

|
i

I

I|

Yıl

de. yapılması suretile fazla ha- 
şep zaviâtma mani olmak.

YI Ufak çap kereste yapılabile
cek kuru çam kütüklerini yak
mağı katiyen men ederek 
odun fiyatına da olsa i'raâl 

' edilmesine rnüsade ederek on
lardan kül değil, para almak.

VII Olunanlarda yapılan Aıneııaj- 
man plânlarmuı tatbik edilip 
edilmediklerini [bir müfettişe 
değil ] bir hey ete kontrol 
ettirmek.

VIII Ormanlar içerisinde, dağınık 
şekildeki köyleri ziraat saha
larına toplamak.

IX Memleket ormanlarım (kaba

taslak da olsa) temamen inMit 
etmek.

X işletme planlarımızı tatbik 
edecek fen memurla rımzıu 
çoğalınasım ve mesleğin muh
taç- olduğu mükemmel bir 
orman kanununa malik olabil
mek. ./
Bu gidişle inkiraza malıküın 
olan sedir ormanlarımız hak
kında derin tetkikat yaparak 
üremelerini [2] temine çalış
mak.
Bizim için düşünülecek ve yapı 
laeak en mühim çarelerdir zaıı-
mndayım.

Erenköy i 5,929
[2] Maatteessüf bir çok hava rasat âletleri 

(vâzifedar ve rautabassas m ereara olmadiğındaû). 
Elmalıda çürüyor.

B ir ik i sene içinde 0.3 kesafete düşürülmüş bir A kçam  (P . Laricio) orm anı

Enkaz ve. dip kütükleri kat'iyyatnı şekil ve derecesi hakkında bir fikir verebilir, 
balta ile dört köşe yoDulmuş tomruklar destere ile lata yapılacaktır, bu orman
da tek bir fidan yoktur.)

(Fethiyede Köklüce pm ıanı)
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KEÇİ AL AN
Som dûkeo s& silesinm  özetind e  

| |p  *şbw sftsîlem n  m erkezi g a r b is in -' 
tkx vak i bulunan K eçıalan  orm an ı 
e v sa fı um um iye itibârSe bundan  
ev v eık i orm anlardan fa r k ız  gib id ir. 
B in aen aleyh  bu husu sta  ayrıca  
m alûm at dercim  za it j^detfcu&iy;: 

Y alnız bu orm an yan gın  tah ri
batından oldukça m üteessir olm uş 
y e  Som d öken  s ils ile s i.. özerîndeM  j 
d iğ er  orm anlara n isp eten  yaaukkk 
sah a ları p ek  fazla  kurulm uşbır. 

u yan gm larm  y eg â n e âm ili bulu- . 
sn k öylü lerin  h ayvan  ra 'y ı ve  

yazın  orm anlarda i m ı a n  h ayât 
ey lem eleri g ib i -şakim  itiyâtîari.V  
ö ç  dört senedenberc su reti katiye- 
d e  m en ed ilm iştir. Bu pek m usip  
zneınn ııiyetin  m evk ii tatb ik e vazh  
yüzünden fîm abat bu çok k ıym etli 
orm anla.ram zm  acık lı bir su rette kül 
ok aasinm  önüne geçilm iş dem ektir.

]\ofttffTİ. nukUyrrt ve iffîolfi&tll ■ 
i îvî'fT&ı ve fpşişof?: 

K eçia lanorm am nda katiyat b u n -. 
dan  ev rd fe t o rm an la rd a  olduğu gibi 
^  bıçkısı 2 e  ic ra  k ılınarak tom ruk 
baline badeli frağ  kütüğü dibinden 
öküz ve  m andalarla  orm anın Keçi-i 
alan lı m evkiinde 924 senesinde tesis 
edönnş olan  |p j beygir kuvvetinde 
lokom obille iki k a ta rak tı fabrikada' 
arvasanm  l a iğ in e  g ö re  m uhtelif 
a g r j  v e  e b a tta  yapılar» m am ulat 
a ra b a la rla  Alpu istassîyo tum a oak- 
îed B rrek  b ö ra d a n  Ankara* Eskişehir 
v e  K o p y ay a  sevkedilm ekledir.

Ortsssosöa kah yatın bklayeten 
civarîîKİe teksifi yüzünden 

semanında nakliyat yollan  
^ rrç jrr ry o rd r ,. b itâh a ra  keiiyaUn 
tvhrSgcjrfs&i uzak r r e ^ jö e  iö h ı s v e t

GRMAî#;-

yollar ioşasişza|röin bnlunûyordtK;
|  O rm anın ;

_  | |  4&£r hektarı gayn  
alanlar ve 1919:7 hek tart ^SSectîbh 
sabâyı 'feşkil etm^dedi^-'Y;

JZctm&^ eşcarı;: :Bârf y y e  k a ra  - 
çatndır: -iŞiÎpeyrâtı bundân evvelM /y 
öitt&platm: ayindir.- 

j Serveti, umumiyei bâşebîye^ Y: 
275*>22 metre, m ükab ı olûp_ beher . • 
b a t a r a  .isabet e d e n : 
m etro mükaptır. Tahammülü sene-, . 
visi 2100 h r  hah ibarettir.

Araehaiman plânında münderiç 
(abammülü senevinin ilk â&^'eiiîefy 
t iş iy e s io lâ n < m .^  
m3 eşcarrn katı icap ederken/bilâha^: i 
ra  profesör B em hart ve ^ ^ e t b e y -  
le r  tarafından Senevî ■;
sene zarfında 1600Qm3 eşçâ&^ 
m andan ka t y e  ihracmda, b i r . m ah
zur tasavvur e d 2 e m iv ^ ^ 4 im k ta n  
mezkûrun ka t'ıadan  sonr^-ormâmn. 
elli sene  m üddetle m uhafazaya ter-' 
ki teklif Y e f e ş v ^  
dan  bu şekilde ıdareedilm ektedir. 
Binaenaleyh 929 sepesm den spnra> 
b u  orm an elli sene  m uhafazaya. 
terk  edilecek dem ektirT bunu ieab , 

^ th ı e n : ;e ^ a b  b â ^ râ n e ı^ u ld m Y  v 
M uhterem okuyucularım a meh- 

sup olduğum İstanbul amenajman 
gurubu tarafından  mr.mleketirnizin 
m uhtelif m anatıkm da a mettajesi 
vapdan ve kat'iyar pîAm tanzim 
eduen v*» şimdiye kadar olduğu 
«jibi tafsilâtım  arzıdcveğna. orman
l a  feakkutda mücmel bir fikir ver
miş olru'ik _iç?n tansam edilen bir 
ı .^ ı•v |Ü  afzediyoruıa:

<*rmanin çhhntça
O n » n  M0hcn<Ji.«j 

Ş»VKV7

Sayı : 16 19 y d  • 2
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Vüsati hektar
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E ş c a r ın  
c in s i

1?-----
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11)3
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50
ın3

*3 §§ ■ 

*§. p  

ıa3

k v u w  Kmi
! gayri 

Ornmıı-1 ıııüşee- 
1 ık salıa l cersaha1

Y ek û n

w* k i k  Harami 631 :’>() > köknar 84516
Kayın 65779
Cam 614?,

57 AH) 5 7.İH) Meşe 5806
Kavak 12968 ' 254 2000

689.35 175212

Çapraz 208.44 | 22.28
1

208.44 Köknar 9967 120
j ^2.23 Kayuı 833998 359

Çam 398.6 67
Meşe 556 238
Kavak 1358

230.77 49870 546

Kiryûzü 48.64 i 48.52 48,64 Köknar 8663 98
Çanı 2337 342 21

48.52 Kavın .6771 74
92.16 16771 203

Vjje Yatros 275»; ; 2756 Meşe
216.78 Kayın 275121

1112.15 216.7* j 1112.15 148263 150 .1382

4084.93 413384

1

4668

BBES8S3

|

t

O rm an ın V ü s a t i

E ş ç a r ın
c in s i

M "’R
C

m3

C ^  j

il g
nıs

Kazası İsmi Orm an
lık saha

Gayrı 
nıüşec- 
eer saha

Yekûn

Zafranbolu Al oğlu 619.4 519.4 Köknar 7058 ... M

24.4 24.4 Kayın 124178 14
Çam 5780 \ıj
Kavak 11545 ‘Mş
Meşe 91 r ı 304 7

543.8 157744

Ulu yayla 1542.5' 1542.5 Köknar 89650 751
' 48.2 48.2 Kayın I_ t 4*r' / ıî7i T.

Çam 57456 .
Meşe 13S28
Kavak 297 | .184

1590.7 455776

Turna 1882.9 1382.9 Köknar 4 *.> 11Hİ4 ı 2059
150.7 150.7 Kayın I ,ş8245 i 1041

Çanı 188512 '092
Meşe o932 598 94

1533.6 827803

Kokardan-
Dereyudan 1082.1 .1082.1 Kökımr 21815ı; 1326

04.2 54.2 Kayın 1 hYt*v»9 778
Çanı 1130 ') 1 (

1136.8 408539

C Helkrmel 2 085.8 686.8 Köknar 91596 J 258
12.7 12.7 Kayın '38679 1279

Çam 6138 278 80
6985 , 191418

§ 1 2683.85 2683.85 Köknar 796043 8918
29.16 29.16 Kayın 596544 5874

Çam 31088 345
Kavak 560 531

2713.01 1424235



Yeriî malını korumak böyle olur!
\Güa&l İnebolu rofiUumzdan)

AĞAÇ DİREKLER HAKKINDA

KaiSömonuda yapılacak olan 
c'. tOöisafa için İtalyadan 400 

g«trildiğî»tt geçen nüshamız
da yazmıştık. Bu mesele hakkında 
karderimizden bir çok mektuplar 
almaklayız. Bu mektuplardan briai 
aynen n e ş r  ediyoruz.

Hayk vakıttan beri hükümet 
ve arzuyu umumi bütün milletin 
yerli mali, kullanmağa teşvik etti
ği bir zamanda âzami üç saat 
mesafede cesim ormanlara malik 
bulunan Kastamonu gibi direk me- 
oaKh'tit teşkil eden bir vilâyet mer
kezine tesis edilecek elektirik için 
lâzım gelen direklerin İtalyadan 
getirdihnesine muvafakat etmek için 
vatan ve haysiyeti milliye için bü
yük bir kabahat değilimdir’?

Beheri masarifiyle 20 lirayı 
mütecaviz bir fiâta mal olacak 
olan bu direkler demir, ve. Sâtla- 
rsda yüzer liraya olsaydı yine bîr

§ Şehrimizde bulunan orman 
iîeejUİ müdürü Cafer beyefendi 
ajttemtjnaan grup reisi Salih bey 
«itadile birlikte Neşet beyin kabrim 
jsjaZr-ı ecmştir.

ğ Esidnehirdeki Çatacak orma- 
hmer metro mükabı 880 

fctartej nümûzayede Agıdağı
tiCViWfi ■ s-• ■ ıhalei kat iyesinin 
kza kii&diğt haber ahnmıştır.

dereceye kadar makul ğörüîür ; -v'e 
takdir edilirdi,. Bunlar fennî tazypj - 
görmüş ve 10 sene çürümiyeceği 
temin edilmiş de olsa vatannı meh -̂ 
faatı noktasından 'değeri ■ yoktur. 
Bizim direkler hattâ üç ' senede^ 
çürüse bile değiştirilmesi için;şarfı. 
t’%^-gele'cek binlere lira: ̂ ytiie 
kendi cebimizde kaîacağmdan e s^ ; 
ve endişe , edilmez fakat milletimiz' 
işsiz dururken ecnebi milyonerleri
ni milyarder yapmağa çahşırcası- 
na İtalyadan :^^tmhd€İ0ie 
İliç bir türkün vicdanı- razı olmaz.. 
Şimdilik dkıamo ve makine 
mim Avrupadan almağa mecburuz.: 
Fakat ormanlarımızdaki mebzul 
ağaç’ardan olsun istifademizi 
min etmiyecek olursak bütün Tür-;: 
kiya şu gülünç hale ağlamâs®^ 

. ve cihan bize gülmezmi? v:
MüFTCr ZABE g -

M, -İîbCsas

§ İktisat vekâleti celilesinee bir 
sureti mecmuamızda neşredilmek 
üzre berayı tercüme Âli orman 
mektebine gönderilen bir Alman 
ormancı gazetesinde ; münderiç 
|  None İ haşeratile mücadeleyi gös
terir makale ile Yonkers tarafından 
neşredilen Prospektin, Heyeti tah- 
ririyemizden Mustafa Remzi bey 
tarafmdan tercümesine başlanmış
tır. Meslek için faideli olan bu ya

sayı İ 16 28 YU : 2

ay ı geleçek nüshamızdan itibaren 
katilerimize arz edeceğiz.

Moemuamıza gösterilen alâka
dan: dolayı vekâleti çeliîeye İrzı 
şükran /eyleriz.

§ Orman mektebi âlisi mezun
ları cemiyeti; gaddar ölümün önü
müzden aldığı- ve mesleğimizden 
ayırdığı çok sevgili rektörümüz 
Neş’et Beyin muhterem ailesine. 
ayni şiddeti teessür ve yeisle 
târiyetini arzeder.

Elmalıda İsmail Beye :

Orman ve Avın geçen sayısında 
intişar eden mektubunuzu okudum. 
İktidarla tahsil arâsmda pek büyük 
farklar vardır; ne yüksek tahsilliler 
olerki bulunduğu mesleğin kendi- 

. sinden ettiği istifade sıtir ve hatta 
nakıs namütenahi olur. Aynı za
m anda tahsil dereceleri gözetilme
den herkese yus’undan fazlavazife 
tahmil edilirse netice yine bıı şekil- 

. ' de. ’teçellipjeder k i. .bn- ^p:';'kokta 
alâkadai'larınca da nazarı dikkate 
alınarak son zamanlarda iyi bir 
taksimi vezâif yapılmıştır, ben o 
bahsettiğiniz bir sene evvelki ya
zımla bunlardan bahsediyordum 
efendim.

§ a . c;

İzmir abonelerimizden 
Alî Sabri B e y e : 

Türkiyede reçinecilik hakkında* 
ki mektubunuzu -aldık, cem ve 
teltik edilmekte olan vesaikin ik
malinde neşrolunacaktır efendim.

OKMAN VE Av

Ormancılık haberleri
Almanya ve İsviçrede Aerofo- 

tometri ve Amenajman tatbikat ve 
tetkikaiı yapan mehmet Mazhar 
Bey arkadaşımız avdet etmiştir. 
Ankara orman fiil antiği mühendisi 
Ali Nejat ve muavini Haiit beyler 
İstanbuldaki Amenajman gurubuna 
tayin edilerek işe başlamışlardır.

§ Orman umum müdürü Cafer 
beyefendi Düzçede Habip beyin 
hususiyetini iddia ettiği ormanının 
muhakemesinde bulunduktan sonra 
İstanbula gelmişlerdir. Mezkûr da
va hakkında alacağımız malûmata 
gelecek nüshamızda yazacağız.

Mecmuamızın birinci nüshası kalma
mıştır; diğer nüshalarda bitmek üzeredir, 
karilerimizden eksik nüshalarını tamam
lamak isteyenlerin mecmua müdürlüğüne 
müracaatları.

İstanbul türbede sanayi birliği bina
sında Orman mektebi âlisi ' mezunlan 
cemiyetinde.

Abona şeraiti
Bir seneliği on iki nüsha itibarile 800, 

altı aylığı iöü kuruştur. Yazı ye ilân iş
leri için mecmua müdürlüğüne müracaat 
edilmelidir.

Müdür mesulü: M ÜXİFHilâl ■molbactSi



A. M ithat B ey
D»mi Tahrir. Heyetimizden ve İktisat Vekâleti Orman Şube 

Müdürler, adea. Cemiyeti t iz Reisi [1936]

Ş e v k e t  B e y
Daimi Tahrir Heyetimizce i  ve'Orman Amancjman Mühendislerinden 

Cemiy?Ümiz_KâtibiuTîumîsi [J921]

M iinif B e y
Ainıanyada A«ro fotom ela i tacilinde [1920J A li K em al B e y

Da mı Tahrir Heyetimizden, Almanya da Ormancılık tahsilinde (1923)

Hilm i B ey
' ** ?  Heyeti İdarisinden

M&Sm>dıri (19301

Y akup B e y
«•»«bul Orman M û ta t*  v . Cnm irnttai, Muh..lbi [m OJ

Hindeki rakamlar ıcekteblen neş’et senesidir.



$  e s k i n i« p l e r t

STUM PF sistem i 50 beygirlik Şeııilli L. H. B.

Traktörü ideal bir makinedir

Bu traktör, motorunun kuvvetinin büyüklüğüne rağmen ağırlığı 
valnız 3 ton kınlardır, ve İm sebebten her lunıgi bir arazide kabili 
istimaldir. Pek kolaylıkla ve emniyetle manevic yapabilir ve az ıne- 
vaıMı nüista'ile yaktığından pek ucuzdur. Arzu edilen malumat için 
su adrese m üracaat ediniz:

F. H â u s le r
A gopyan  han No. 4 - 7 ,  V oyvoda caddesi G alata  

İ S T A N B U L

Posta kutusu No. («alata

Temmuz

- — tğjğ içindekiler g i
Nonne haşeresi ». 
Kurayiselra Oruıanı . 
Avcılığın ehemini veli 
Bir izah ve ormanın maiyeti
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Muhterem okuyucularımıza

Mecmualarınızı muntazaman almak isliyorsanız abunala- 

rmızı tecdit ediniz. Tecdit için bir an evvel açık 

ve okunaklı adreslerinizle müracaat edilmesini ehem

miyetle rica ederiz.

Orman Mektebi Alisi Mezunları Cemiyeti tarafından ayda bir neşrolunur
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Nonne
Dovçötorst vvirt mecmuasının 

Sl/M art/W2d tarihli ve 48 numaıa- 
|  nüshasından 1020 ve 27 .sene
lerinde StreJitz Ve Lnnghageu 
nmıtakolanndan Nonne, Lvıııantria 
monachn.ya karşı mücadele.

< Neustrelitz de. Laııdforstme- 
istm' A. H  Bıiloıv, tarafından • 
1025 senesinde bu lıavailinin nmlı- 
ielii ormanlarında Lyımmtria nıo- 
nadıa nm ağır ağır çoğaldığı mü
şahede olunuyordu Fakat ortada 
henüz endişeyi mucip bir sebep 
yoktu. Bununla beraber ani bir 
istilâ karşısında kalmamak ınülâ- 
ba/.asjle 1025 senesi yazında kele- 
bektıçıı.şmasniü son derece ehem
miyet veriliyordu.

.Hiç bir yerde ibreden kısmen 
veya tamamen tecrit edilmiş nıe- 
şacıre tesadüf edilmemesine rağ
men ormanda uçuşan kelebek 
mutadın fevkinde idi.

Streliiz fen memurluğu me.şaci- 
rmm kısmı azamî mütecanis çamdan 
ibaret olduğundan eskiden beri 
bilcümle tırtıl isti lal amut şiddetle 
maruz kalmıştır. Büyük küçük 
müteaddit ğölb-rile gayet latif bir 
manzara iktionp eden bu ımıdako

haşeresi
mevkiinin düzlüğü ve oldukça 
yckna.-iik diluviynl kumdan ibaret 
teprağile temayüz eder.

Çanı a. gayet elverişli gelen bu 
toprak 2 ve 3 bonitetrindir. Kıy
mettar ve yaşlı mesaimi mebzuldür. 
Ütedenberi bu mini akudu tehezzüıii 
tabii ile trnsil usulü tatbik edil
mektedir. Tebezz ü r i i  1,-ıbıi usulüne 
tabi tutulan işbu mesm-iı maalesef 
ekser ahvalde adetli eşeapîa fakir 
kalmış olduklarmdan \a  hiç veva 
pek az hasılatı taliye vermektedir
ler. Bu nnsillü mezkûr lüeşâçtr 
sun i tensille yetiştirilen aynı yaş
taki nıeşaeıre uazanm ınııeibi teessüf 
bir dallanma .şekli ime etmektedir 
Buna rağmen çamın Stıelitz nunta- 
kasıııda tebez/üriı tabiiden gayet 
güzel husule gelmesi tırtıllar fam 
budan seyreltilen meşçerelore uçan 
tohumlatın m.•darda kâfi ziya ve 
güneş bulması, sepek  bir halde 
bulunan yaşlı ağaçların ivı ve çok 
miktarda nuıhrut vermesi ve tırtıl 
mevmlı gaitasının toprağı gobreli- 
yerok itilaca müsait bir yatak hazır- 
larmısı gibi muhtelit şekillerde sık 
Sik zuhur eden tırtıl istilnlurilo 
münasebet Uır addedilmektedir.

Bu satırlarda iştreliiz mmlafca-



studa hor tını» istilâsının -daim atc- 
bezzürii tabii ‘devreleri için bir 
mukaddeme teşkil, ettiğini iddia 
ferdeni.- Yalnız tçbezzürü tabii ile 
tenimle sebep olaıı bu kabil bir 
ajöûöâsebeı tespit edüebilec^ini 
zan ederim.

Netekim rmntaka .müdüriinün 
senelerdenken burada v&ri bip âaiy; 
ha üzerinde muvaffakiyetle tatbik 
etmekte olduğu tensili tabiî ameliye*

: 'ikuvvetli bir Bupalus Bmiairius/
istilâsı ile başlamıştır.

Dediğim gibi, Streütz, haşarat 
istilâlarına bilhassa' meyyal bir 
m mtakadır. Ö tedöiberi Dendroli- 
m us pini, Bupahıs piniarius, pano* 
iis flammea ve Lymantria mona- 
eha burada diğer m m takaîânn 
kâffesinden ziyade tahribat ika 
edegelmişlerdir. F akat ü k  defa 
olarak gecen yirmi sene zarfında 
panolis flammea, BupaJus piniarius 
tıraşlam a ka t’iyat yapılmasını m m . 
cip olmuşlar ve vasi şahalan sey
retmişlerdir.

İnsan tırtıl istilâsına maruz 
bn kabil m m takalarda pekbasiret- 
kâr bulunuyor. Buna rağm en 1026 
senesinde haizi ehemmiyet tahribat 
tayin edilmemiştir. Nonne ninesas- 
tahribat zamam güzeran ettiğinden, 
şayanı kayıt zarar olacağı hesap 
edilmiyordu.

Ağaçlar kısmen ibreden tecrit 
edilmeksizin chrysalide safhasının 
huiûl ettiğine zahip olunuyordu. 
Haziran nihayetlerine doğrubu  zan 
ve tahminlerde aldanıldığı anlaşıl
dı. ilezku r saöıarun inkişafı hali 
tabeden pek geri kalmıştır. 21

If^ ru n d am in tak a  fen memurluğu: 
Brewüı bekçi başdığrom 137, 138 
numaralı kıt’alarm dan tabiî budan
mayı’ ikm âl etmekle beraber ka
bukları kalınlaşarak geçen sene 
kelebeklerin ııçuşmasma ve yumurt- 
lamalârınamüsait b ir  - zemin teşkil 
etmiş olan', tataiben kırk yaşındaki 
meşacirin dehşetti surette hasara 
uğradığını nezarete bildirmek meç- 
bıniyetâni his. etti.

Berveçi peşim- denSebifiria 
ve 1927 senelerinde bu kabil nıeşa- 
cir musap olmuş ve yalnız bunlar-., 
da mücadele;. yukubulmuştur.. De? 
mekki mıntaka 21 haziranda ağaç-. 
larjn kısmen ibreden Jeçridin.den 
mütehassıl ilk tahribattan nezareti 
haberdâr "ve' ;âyriıkzâmanda 
reye karşı : tay y are ; 
mücadelesi açılması;kat’i teklifinde 
bulundu. ;

Bu mevsimde avku tehirin; fena-. 
neticeler veımıeâme rağmen, . b ir 
takım müşkülât yüzünden, bir 
müddet nezaret ormancılık ş u b ^ ?  
nin vaziyeti .tavazzuh etm e^;, yeii 
mevkii teftişat icra ..olunamad*,- 
Nihayet temmuzda ilk' 
pdabfldi

Neticede ibrelerinin kısmı kel
lisini gaip eden ve büsbütün ibre-, 
ieri yendiği takdirde kurumak teh- 
ükesine maruz kalacak olan gen!^ 
m eşcerelerr kürtarm.ak . için; mev
simin gecikmesine ra|^eâi;âş'sem k 
mücadelesi tecrübe • eddmesine 
ka ra r verildi.

Tırtılların geri kalmış s neşvü? 
Domalan bu kararı teşci etti. 
Mücadele saika asa . bir sü r’atie 
başladı.
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12 Temmuzda Merck ve yun- 
fcers fabrika Iarilo mukavele aktta
dildi . Fsturmit sipariş edildiği 
günü akşamı Strelitz de idi. Aym 
zamanda yunkendi z pilotu Harder 
tarafından scvkedilen D 82markah 
tayyaresine Mercii fabrikası me - 
murlarmdan. Dr- Schubert ie hır 
montörü hamilen stroMze uçup 
gelmişti. 13 temmuzda forstmayister 
v, Bekrin riyaseti altında ormanda 
Nomıe nin hücum ettiği mahaller 
nazarı teftişten geçirildi. Tırtıllar
dan bir kısmı kırızalit olmağa 
başladık! an odan bu hal müstacelen 
işe başlamağı ihtar ediyordu.

Aynı günün akşamı tayyare ile 
uçuşlar başladı , 14 temmuzda
iltihak eden ikinci tayyarede hernen 
o gün akşam üstü işe başladı Mü
cadele it> temmuz sabahı b itti.

Altı yerde 227,1 tıcktarlık sa
haya 39 uçuşta i  135o Kg. çsturi 
mit saçıldı. İyi hava işi teshil ve 
iştirak edenlerin bir ahengi tamla 
çalışması muvaffakiyete isal etti, 
Bu muvaffakiyet sade iştirak 
eden iki alm an firmasının is gör- - 
meye kabiliyetini ispat eden bir 
muvaffakiyet değildi.

Bir kısım tutdkr kemale gel- 
diklerinden, diğer bir kisnada mü
cadele neticesi kınzaht oluyorlardı, 
fvirızajit olasnyanlar ise. zehirli 
ibreleri yiyerek ölüyorlardı. Musap 
m esatirde tahribat hemen durmuş
tu. Vukuundan korkulan ağaçlann 
iamâiııile ibreden tecrit edilmesi 
tehlikesi Mç bir yerde görülmedi. 
Bu suretle matlûp olan gaye elde 
edilmişti. Mücadeleye iştirak eden

hız ormancıların dudukazi rahip 
ûsıilâsmm zuhur, tevessü . ye  sim- 
yeti bu kûmdaki yanlış- nazariyatı
mız 1926 da. asla zarar etmedi.

O zaman diğer mesaciri ancak 
istilâ ocaklarını' söndürmek saye
sinde muJıafaza edebileceğimize 
kelebeğin beş i »atta vüz Ekn ka
dar sirayet ve intişar edebileceği 
efsun eşine zniupuk.

Eğer 1^2ğ setıesince vakmniz 
olsaydı belki bâlâdaki müialaata 
peyrev oıarak alabüdiğme bir çok 
sahaları ilaçlatmış olacaictik. V aktiıı 
darlığı mesaimizi en ziyade tel di
keye maruz mahallere hasreitiğirr 
den dolayı mucibi . istifademiz 
OÜnnşîur.

Geçen sene 21 Haziran sürprizi 
bize bir ihtardı. Bu sebeplen 1926 
ve 27 kışında kemali gayretle 
Aonne yuiiiurtasi aranıldı.

İstişareyi cenniyeyi mükemme
len temin eden mercii - Darrasta- 
dt- fabrıkasik de irtibat remin 
edildi. İşba muntazaman cervanı 
vç yapılan faaliyetten diğer ımn- 
takahınnada müstefit olabilmesi 
için nezaıvt orman şubesi bilumum 
teikikni ve mücadele işlerini Land- 
forstaı ayisterin muavini orm a 
assess&ru Kootz, a  tevdia karar 
vermişti. Bu kararda ne kadar 
isabet edildiği biîâhara anlaşılmış
tı '.  Nonne ve dair eski ve yeni 
ne kadar âsar varsa  etraflıca 
rm'italeu edildikten ve bu hususta 
en ziyade sahibi ihtisas Eberswal- 
<ie de professör Dr. W olff ile tpü- 
naşehet tesis edildikten sonra 
1927 senesinde vaziyete Tcarşı bir



ümm an his ediliyordu. Hor şeyden 
w  ve' i'.vül haşaratının ağaçla: ı 
V.ur.tnın$muan korkulan makalksr- 
ce gmiş dinesi mnktezi olduğunu 
öğrenmiştik. İmi ysebepteu .Foi;stas? V 
sess^r Kootza tehlikeye manız bu 
kabil »u'şacirde alakadar fabrika
ların tertibatlarım  alabilecekleri 
bir zamanda torken teşhis) koy- 
■ruk vazifesi terettüp etti. Nouo<* 
de bu kabil bir diyagnose vazi 
gayet müşküldür.

Kootz nisan iptidasında No.one 
yumurtası toplamağa başladı. Ge
censeıü? başarılan a2 çok müte
essir olanlarla'fazlam ıktarda kele
bek uçuşan meşçerelerdon tecrübe 

:-|^ğaçiari kesiliri idi. Bunlar toınvuk- 
lara taksim edilerek üzerlerinde 
bulunan yumurtalar tadat edildi. 
2sonue yumurtaları ekseriya kabu
ğun lüveybatı arasında derince 
saklı bulunduklarından doğru neti
celer elde etmek istenirse bu ta 
dat ameUyesiııi bıçakla icra etmek 
zamiridir. Bu pek üzüntülü ve 
uzun sûren bir ameliye olmak

\v  ■ a ------ J.

Kurâyıseb
Bize vilâyetine tabi Kurâyıseb'a 

ösihıyesiıide üç senede nberi Sadık 
zade biraderler tarafından işletilen 
ormanların kati işletme planlarım 
remzim etmek üzre m an? iptida- 
-mda Rizeye müteveccihen hareket 
ettski Bu ormanlar Rizenin ondört 
««at cenubu şarkisinden itibaren 
bâ-rlayarak şarka ve cenuba doğru 
Tzarıar silsileler üzerinde dar veya

la. beraber oldukça hakikata mu- 
karin bir şekil elde etmek irin 
de icap eden bütün mes ecirde bir 
çök tecrübe ağaçlan ahnması muk- 
tîizjdi1'.

Kootz muayenesini İNonııe ba- 
saratılıdaıı en ziyade, mutaz-irnr .
< >lmı j »ersiler üzerinde- . temerküz 
ettirmişti. Tecrübe yumurta topla- 
malanııdşL bulunan yranuvtalann 
adedi bir birinden pek farklı idi.

100 — . 200 dairelik yumurta 
kütleleri, arasında, bir kaç - yumur
tadan ibaretlerine hatta münferit 
yumurtalara bile tesadüf ■ .olunu--... 
yordu..

." Kootz bulduğu bu normal mık-, 
tardaüâz  yumurtalardan bir tereddi 
(Degeneration.) bâşlaınis veya 
başlamakta olduğunu farz ye-kabül. 
ediyordu. '

Kootzun bu nazari yesi musip 
olsa gerektir.

(B itm e d i)
Orman hayvanat ve.baçerat 

Mütehassısı 
R emzi

---- ;---- — r— . .So\'i : 17

â  Ormanı
geniş ve dağnık parçalar halinde 
tevezzu etm ektedir.;

Ormana hareketimizden evvel 
otomobil ile JRizcye bir saat mesa
fede kâin (İyidere) ..fabrikasına 
gittik. Burası, bir çok kollarile 
ormanı muhtelif parçalara ayıran 
ve kat'eden İyîdere (Kalopotanıos) 
nin mımsabmda. geniş deltasının 
kenarında yapılmıştır. Buranın te -
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sisat. im âlat ve idaresi bakMnda 
bilâharâ izahat verilecck&f,' yalnız 
muhtasârar, şunu aızetm ek isteriz 
ki fabrika Türkiyodeki emsalin** 
nazaran bs.rin,*>. sınıfa dahil ofetıı- 
îardaudjv. Rizeden katırlara bini
lerek taşh. dar ve inik i yokuşlu 
bir yoldan Kurûyıseb'aya *Ioğru 
hareket edildi. Birinci akşamı Ka- 
radere nahiyesin’. üç saa t gende 
bırakarak İyidere yolundaki H ur
malık haıımda geçird ik . Ertesi 
sabah hareketimizin beşinci, san
timin Kurâvjscb anın merkezine 
ve akşamı da orman işletme kıta
sının hududu kenarına varıldı. 
Buraya kadar geçilen eraziııin 
vaziyetinden, teşekkül âtından. âri- 
zasmdan bahsetmek zaittir: yalnız 
kat/üt iğimiz yol m», orma nı, gerek, 
füzeye, gerekse fabrikava bağbı
dığını. ve fabrika istika,metinde 
beman daima mecraya vasatı iki 
yüz metre mesafe ile m u v az i bu- 
hıuduğuuu. marnafî mûf-eâbbitlerin 
nakliyat hususunda yalnız dereden 
istifade ettiklerini kaydetmek iste
riz.

füzeden hareketimizin üçüncü 
günü ormanın, tahdit ve mesahası
na başlandı; ormanın çok sarp 
ve arızalı o’nıas; bilhassa mesaha 
m ne i iyesini, ğü çl eşt-i r i v o r d ı. Çok 
defa mesaim esnasında teodolitie- 
rimizi bir noktadan müteakip nok
taya nakletmek için hor defasında 
sandıklarına koyup çıkarmak mec
buriyetinde' kalıyorduk.

Poligon ikmâl edildikten sonra, 
ormanı dört kısımda mütalea et
meyi münasip gördük. Bu pare:», 
lavdan biri şimalde ( F rah to).

( Knttıena ), {Çifte ırm ak ) ve
( Ojidâü-) kıtalarım , ikinci <i Tu i a m 
pırıar karye ve mahalîâfiîo buna, 
ve orni&no mücavir, diğer köylere 
ait ta rla  ve çayırları ihtiva edeft 
vasi kısmı, üçünü cenubüşark i ve 
şarkta K ^hser deresine, mütemavil 
(A pidon). (S o d a ) ve (M ahula ) 
kıtadan: d ö rftn cü  garp  ve cenup ta  
(Svidere) mailesinde (G iudâ bos-) 
ve (B a lık lı) fotalarıdır. Bu sonun
cusu ou sarp v*- vkayabk kısım 
teşkil ediyordu. Bizi en ziyâde yıl
dıran bu sarplıktan ziyade havaların 
gayri m üsait ohn-as» idi.

Bir buçuk ay süren mesâi zar
fında tamamen şeffaf, huhitsnz 
bir gün görmek nasibohnadı: ve 
keser günler kesif sis ta bakacı 
veya mûz'iç yam ıuiarla geçiyordu. 
Bunun eu fenası sat »a o açık, güzel 
hava de yola çıkıp mesâiye baş
lamak ve ormanın en uzak mey- . 
kilerinde ya mu ra yakalan;]' sırsık
lam çadıra dönmek idi. Bilhassa 
mesaha esnasında on, on beş met- : 
rodan ileriye rasa t yapam ayacak 
kadar kesif, sis bizi çok defa İşi
mizden aıkeym uştar: h â ttâ  bir
defo Fraiıto yaylasnıda- iki üç 
metro der* i ek: hayvanlarımızı ğör- 
mivecek ve onların etrafında epi 
bir müddet, bizi arâtacak kadar 
kalın b ir sis; m «likasına yakalan
mıştık.

Yukarıdaki muknddenıeden son
ra ormanın voziy ot i ümuıniyesine, 
servetine, bu günkü tarzı idaresine 
girişelim:

Kurûvîseb'a nabiyesi dahilinde 
< >v yelâ merkeze, <>n dakika mesa
fede İyidereye rmmsap olan (Cemü
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^  b*aİ$eâmde Cemil or- 
saniyen bâlâda ..aya âyn 

isiuneri mezkûr
editea - kıtay şaiiseîi ^ â y e tin  ee- 
| H  hududuna müntehi olan (Toz, 
Melez, Kama, Kabahor, Petran.ve 
tevabîi ormanları hemen ımumti- 
veıie İyidere ve- buna mlllhak hoh 
lan  tevlit eden da^a ım -eteklerin
de ekseriya köy ve yaylalarla 
hir birinden ayrılmış parçalardır. 
Biz burada yalnız amenajesi ikmâ- 
ledilen kısmı parça parça müt&Lea 
ed eceğ i Ancak plân ye raporları 
bılâhara grupça tanzim edilecek;.: 
olan bu orman bakkmda yazacak- 
larmaz hiç bir hesabat ve mütalâta 
istinat etmeyip yalnız umumî bir 
görüş mahsulu olacaktır- ,

I  — Frahto, Kamena ve teva- 
bii: (çamçaivuş) deresile iyi dere 
arasındaki battı balâma ^halinde 
vaki üç makta de aynı sırtın cenu
bunda köbser deresine mütemayil, 
fakat mailenin lratü balâdan 
ren yanana kadar inen diğer üç 
maktadan ibarettir. Bu .kEanm"âe?0fi 
yüksek noktası 24Û0 metro irtifam- 
da Frahto ve Olima yaylalarıdır. 
Ova köylerinden her birinin hay
van merası olan bu yaylalarda.-!^; 
kath, basık tavnlı kubbeler görülür. 
Mayış nihayetlerine doğru ve hazi
ran ayı zarfında ova köylüsü ailesi 
erkânından. addettiği, kendisine en 
m&St ve merbut sığırlarım önleri
ne katarak, kadınlan bir taraftan 

çocukları, diğer taraftan 
Hksr*nde sopalan, ineğmi sürerek 
bc yüksek yaylalara çıkarlar. Yol- 

- CTrfak bir kaç gün sürer; ve
afcs$HBİ«tirı müsait mevkilerde konak

— : Şayı: 17 i

yaparW , :geceyi. geçirirler. Çadır-" 
lanmjzı yaylamda giden umcmi yo- 
lum izem d e  kurmuştuk.. çokdefa  
akşamlan işten dönüşte, karârğa-: 
hınhzı bir çe tg iye ' dömn%.; zanne
derdir.; Bir sürü sığır, bir o; kadar 
çocuk' düzlüğün, ötesine berisine 
:şea?pîlm^^köy kadınlan ulak grüp* 
lar haiîndç^0alarile, çanak çöm-. 
leklerile,. ufak küfeleniş,' yaktıHan 
ateşlerin, kenarım ^w m îşîexdir, 
Yayla mevsimi bir kaçr;ay -Sürer ; | 
b u r a d ^ ,^  bol bülduk-
n  gıda ile kannlanm şişirirler ; Şa
dınlar kulbelerin oçnklarmda sülle- 
rmi: kaynata
lar. yağ ve peyniryaparlari

Frahto yaylasmdan- sonra [ta- 
I bii orman" hudüdu J başlar; -burad^ 

ağaçlar bodur, tabn budanmadan 
mahrum v e .e ^  büğrüdürler. Erâzi 
fazla kayalıktır, ve -büv'l^yüîmm 
arasında beyaz çiçekli orman göl; 
leri jak küm ler f%jr:
delerile görülürler . .. bunlar: çök 

. kesif .bir halde yaylanın ötesinde 
berisinde münteşhdir.

Tabii orman bıuîud^daki:bQ:dü.r 
ağaçlar sahası okadâr geniş: değil-: 
dır; 50 — 100 m, genâşKğmde şerit
ler teşkileder. Hattı balâ üe şimal' 
mailesindeki mekaiâde buşeyitî kıt
alardan. sonra faaliyi^ hayâktyesa-: 
ni hemen hemen kaybetmiş^ yaşk 
bir orman başlar. Burada ;:ei?âzi 
meyimi arttırır;. ve -etekfere doğar 
sarp hatta uçurum halini a fo  Ma
ile yeknesak değdse.^de; fazla ap-r. 
za göştermez;"derelerin birbirine 
mesafesi fazladır; hepsinde mecra
lar derin' suların cereyanı seridir,:- 

Ana suhuru ekseriyetle (granit)
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Avcılığın ehemmiyeti
Avvîiîk. Bizim memleketimizde 

haddi zatinde zenginler arasında 
bir eylence, fakirler arasında da 
nafaka. mm uğraşmaktan başka 
birşey deyiîdîr. Ancak bunu böyle 
sathice düşünmek serveti' umumi
y e tiz  için okudur fenadır ki bu 
mevzu / fe r in d e  büyük bir eser 
meydana getirilebilir. Yalnız bura
da söylemeden geçemiyeceğirrı bir
şey varsa o da. memleketimizde 

|  şimdiye kadar yapılagelmekte olan 
avcılıkta serveti umumiyeniıi göze- 
tdmediğidir. En büyüğümüzden en 
küçüğümüze kadar serveti vmumiye- 
rnizirs rmıhafazasîte mükellef olduğu
muz, umumî harpten pek büyük 
zararlarla çıkmamızm bir neticei 
tabiiyesi olarak mühim feir mali 
buhran geçirmekteyiz, halk bunu 
idrak edersede çare bulmakta müş- 
bilât çekilir, bu vaziyette ihtisas 
sahiplerinin onları irşat etmeleri 
lâzımdır, halk da bu ikazlara tabi 
olmak mecburiyetindedir.

Av esasında zonginîer için- gü
zel bir spor eylencesidir lâkin bu 
valmz zenginlere inhisar etmeme
lidir, .memleket gençliği avm sıhhî

hazan (gnays), nadiren (şist) teş
kiledir. Sırtta az meyille epî imti- 
dat cden.genLş bir sahada şüçeyra- 
tı hasise toprak sathım tamanıan 
örtecek kadar kesif değildir. Bura
da din örtü edrz, ve seyrek küme
cikler halinde orman gülü ( JR. P.) 
îîex, bÖyürtJen, avı üzümü (Vaccî- 
nium), ve necilîyeler teşkileder.

ve iktisadi menfaatlerinden istifa- 
deyi düşünmelidir. Av meşgûl 
olunduğu esnada masrafını çıkaran 
tasarruf temi neden bir eylenoedir.

Yalnız avcılığı yaparken evlen
memizi düşündüğümüz kadar ve- 
belki daha ziyade serveti nrmiTnj- 
yeye ziyan yapmamağı, şu güzel 
eyîenceyi =.ui Sstiznâl .etmemeyi 
bilmeli ve düşünmeliyiz; geçene gün 
Alemdağı taraflarında avlandıktan 
sadra dönmekte olan avcılara rast
ladım, saatlerce dolaşan bu beş a r
kadaşın bütün muvaffakiyetleri 
vurdukları dört Sülüne inhisar edi
yordu, bu dört Sülünün ziyaj yek- 
nazarda mühim birşey deyiisedo 
hakikatte avcılık için mühim bir - 
zarardır ve ha efendiler başka bir 
memlekette mühim bir miktarda 
cezayi iûakdi ile tecziye edilirlerdi.

Av ile meşgul olan zevat en 
evvel av mevsiminin ne zaman 
başlayıp nekadar devam ettiğini 
ö^TennıeJi ve bunu idrak edemî- 
yenjer ormana veya herhangi bir 
ıv sahasına girememeîidir,

l^r20 senesinde Törkisrapçdş/-.;- 
lükiioı süren bir kıtlıkta onbinler-

Orma»; lâdm, köknar ve biraz 
syıudan müteşekkildir. Ağaçlar, 

pek fazla yaşh ve küçüktür;' 
mesçere teşekkül ed<maexniştjr ğç%< 
kümelere nadiren tesadüf eddir. 
Mama-fi bir çok senelik t^ezşagrü 
ötede beride nazara ÇAi^mâktadır.'

- fPîtnıedi '̂'

■ Onn̂ n. o»<Üteo<ösi
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o£* tusau yahu/. Sülün, avı ile ge-

Bögün memleketimizde uveıltk 
sruevi beş milyon kadar varidat 
remin etmektedir ve avcılığımızın 
n rekkfcâle burnu; birkaç sene zar- 
iuaki bir misli alta çağma şüphe, 
ebiiomezsebe lakayt kalm akta de
vam edersek bunun yavaş yavaş 
si fır: ı ineceği şüphesizdir. İki üç 
sene evcisine kadar İstanbul civa
rında uıebzulen mevcut olan San
sarlar şimdi hiç kalmamış gibidir, 
civar nehir ve göllerde pekçok av
la uaıı Kunduz da artık tarihe ka
rışmıştır. On paralım kıymetini pek
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iyi takdir ettiğimiz şu zamanda bu 
gibi varidat menbalanmızm her 
gün bir .parça daha kurumasına- 
mani olmak hepimizin vazifesidir, 
bu hususta konferanslarla halkı 
irşat ve tenvir etmek, neşriyatta 
bulunmak suretile av hayvanları
mızın himayesini ve. ; avcılıktan 
.müsbet(şekillerde- istifadeyi telkin 
etmek lâzımdır, tecrübe sahibi av
cılarımızla iktisatçılarımız İm vazi
felerini ifadan çekinmezlerse âtide 
bu hizmetlerinin daim a, hürmetle 
yad edileceğinden şüphe, edilemez.

Kürkçft 
A ptülk ai>îk

Amenajman muhtırası: 6

Bir izah.
ve

Ormanın
{Onmamı iman) ismi .altında 

vazvhğıın bir iki satır dolayısilc 
Istaubulda bulurmıadığîın bir za- 
ıvutuda Recep hey arkadaşımızın 
intişar etlen bir yazısını okudum, 
gösterilen alakaya teşekkür evlerim 
\  ahv.z bir az daha insaflı ve ha- 
urlavıcıohnm uısmı isterdim. Ha t ıl- 
laıtığiiiia göre Recep bey (orman 
v.- avda) m ıbar eden makalelerin
in- bt-pimrzm efkanua tercüman 
*'i:u'âk '.ucmh-ketiiıhz urmaacılığm- 
uu :~thai: karışıklığı ve fakrından 
tıahs. r-rnuşier ve bu günkü anar
şiye nihayet verilerek fenni lisana 
fe*r .-.m* acmiıasm: ormancı iik
i«»;n*viaıai meydana getiril meşini

vaziyeti
basit ve isabetli tabirlere alışma*: 
mızı temenni ve bu vazifenin 
müderrislere düşdüğünden bahs 
penislerdi. Şu hâlde her' kes- bu 

. istilahlan kendi istediği şekilde; 
vaz edemez. Kete kim bende. Min--) 

(Şızlann (Produis intemıediaîres) 
tabirini (ara hasılatı) diye terceme 
ede bilu-dım. Fakat memleketimiz: 
o rm a n c ın  arasında (hasılatı tali
ye) olarak bilinen tefrik ve tatiliy 
ve şaire kesirm hasılatma bu ismi 
veremedim. Bu sefer türkçe olarak 
mevcut eser ve makalelere bir 
daha göz gezdirdim. Türkiyenin 
yegân*- yüksek orman mektebinde 
amenagement okutan merhum
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Sîcsv t i/i'Vİii neşrettiği u-kipte.
ainduagemcut nıütehassıslai iimz- 
d«n Maziıra- beyin nihenuğemcnt 
kitabında, Avrupabon yeni avdet 
etmiş bazı arkadaşlarımızın maka- 
jelerinile ve veka»e£ın talimat- 
nanicîeriiide aynı ıstılahı el an 
kabul etmekte olduğunu gör- 
(itim. Yalnız Tevfik Ah Bey neşr 
ettiği teknolojide hu ismi kabul 
etmektedir. Sou zam anlarda ıstan* 
bulda inikat edeıi komisiyûnda 
bu meselenin mevzu bahs oldu
ğunu hat;diyorum. Fakat hu hu
sustaki buımamame iıenuz tastık 
ve tevzi edilmediği için neye ka
rar verildiğini bilmiyorum . Bu 
vaziyet karşısında diğer m eşi ek 
duşlarım ve hocalarım gibi (basi
lsin taliye) tabirini kullanmakta 
butum olmasa herektir

Yazılarım muhtıra mahiyetin
dedir. Katı teftihin ite demek ol
duğu ve istihdaf ettiği gaye her 
hâlde bilinmiyecek bir şey değildir. 
Yazımda dikkat buyvvlnuış olsaîdi 
maksadımın katı tefriki tarif değil 
yapılması lâzım gelen, bir ameli 
yenin hangi katiyata dahil oldu
ğunu tespitetmek okluğu görülürdü.

Hasılatı taliye plamrun tanzi
minde saha esas kabul edilmelidir 
Memleketimiz or'manlorunn ame- 
najesı henüz yeni yapılmaktadır. 
Hasılatı sabrkava nispeten 1 >i r
iıacım tespit edemeyiz. Bununla 
beraber mütehassıslar gerek 
hasılatı sabıka ve gerek hasılktı 
asliyeye kıyaseıı tayininde gayrı 
sahih vo gayri ameli olduğunu 
söyliyorfor. Amenagemcnl gunıp- 
larınuzda ancak hasılatı asliyeyi

îe-spil ile uğrasa biliyor, ve m a
halli tecrübeler ile hasılan tahve- 
om tespitine vakit bulamıyor ve 
1 üzMûdu göm üyorlar, man i afi ba
sılalı taliye planında hacım vaz 
etmek şimdilik m em leketim izle 
mevzu bairS; olamaz.

Yazımdaki sara ha te rağm en 
yine bir anlaşam am azlık görüyo
rum, ■ Ben yalnız katı tefrik için 
değil bahs etliğim beş- nevi am elî
ye için vakit ve istikam et takıp 
ediknesini ve m aktada bir defoda 
bitirilmesine itinâ —  katiyet yok
tur — edilmesini tavsiye etmiştim. 
Ameliyatı mephaşevi bir j >lâ n ve 
.şevr dahilinde yu pmak ht-r hâlde ma- 
zarnm an ziyade foide batıştır, Soıı- 
zamanîarda bir orma lidü tatbik 
edildiğini gördüğüm kan tefrik ve 
taf-hnicr bana mağlup eşçarm 
çıkarı İmasın da n ha şka zaifden kuv
vetliye kadar uzanan muhtelif şe
kil ve kademelerini değil yazm a 
ğa hatır ve havalimden geçinne- 
mekKğime sebep olacaktır.

Binaen aleyh anıeliyar.ı mez- 
k.ûreyi mutlak takyit etmek lazım
dır. Ve edilmelidir. Her hâlde 
hepimizin bildiği gibi bazı kavaidi -• 
esasa halel gelmemek ş a rtıl e ta t
bik edildiği memleketin vazTy et 
ve seviye ve ihtiyacına ğgore tadil 
ermek icap eder.

Bahs. etmiş olduğum beş nevi 
ameliye (îes coupes' d ’ ameüorati- 
ons) (ameliyatı müsliJıa) namı al- 
nnda toptana bilir. Fakat orman - . 
cdar bu. ameliyatı muhtelif safa 
hata tefrik ederek mütalaa ve 
tatbikini ıeskil etmişlerdir. İşte 
henimde bahsetdiğim ve bir-tertip»
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hatası «barak ihzari şeklinde mçy* 
dana çıkan kat’ı İfsalide bu ameli
yattan biridir. Pek genç meşacirde. 
gayet sık Murdarın tefrihidirki 
ibk&sı matlup fidanların inkişafına 
vardım makşadile yapılır. Ye katı 
tabhs ile kata tefrik arasında bir 
ameliye olarak kabul edilir. Katı 
tefrikin bahsedilen şekil ve kade
melerinden birimde teşkil ede - bi
lir. Bazı ormancılar (fourre ve g ar. 
uiis) devrinde bulunan bir meş- 
eerde yapılan teftih amcfiyatina 
katı ifsali (Les . eoupes eclaireies. 
degagements) ve bunu müteakip 
devirlerde bulunan meşçerede ya
pılan anıelîyatadakati tefrik na
mını vermektedirler. Bittabi bahs 
edilen katı ihzari (1 es- 
preparationes) ile bir alış verişi 
yoktur.

Y akarda söylendiği üzere beş 
nevi ameliye ameliyatı müsliba 
namı altında tevlıit edile bilecek 
gibi belki ayıklama ameliydim 
tatbir ile birleşdirenler vardır. 
Benim (ayıklama ismini vefebdSriz)' 
kaydiîe bahs etdiğiıo amefiyeuiti 
ayn tutbik edilmesi lazmi, geldiği 
kanaatmdayım.

Memleketimizin ormanlarında 
katiyat mahallerinde terk edilen 
enkaz her hâlde ve zan etdiğim 
gibi avrupa ormanlannda terk 
edilen enkaz ile kabdi kıyas de
ğildir. ve temizlenmiş bir ormaıu- 
mrz temizlenmemiş bir avrupa or
manına aneak benzer. Terk edilen 
bu enkazın miktarı insanın aya- 
ğsm orman toprağında bazı yer
lerde uidukea yükseltecek bir de- 

. Bu enkaz çürüyüp güb-

10

r e " yerine ■ geçerek tebessümüne 
hizmet edeceği zamana kadar r; 
man haşarat ve ya yangınm kur
banı olmuş, olur. İş te . Santa 
ormanları iş te ’ kurayıseba ûr;d'Y 
manian . . . .

. Ufak parçaların ormanda, bira-. . 
kılmasının avmpada müdafa edil
d i^  söyleniyor. Bizim İdarelerimiz ; 
hiç bir veçhile enkaz kaimamasmjL. 
şart koştukları hâlde ormanda en
kazdan Vgezilcmiy^ ’Yat;nİak.:.:- ^ v f  
kazm ormanda bırakılmasına mü- 
sade edilse bilmem ne olacak.- 
Fakat çok İmndan
bu fikre muarız olduğum anlaşıl 
masan . Y almz memlek€İamizder .; 
tatbikîm bir az • güç görüyorum 
Tatlım enkazın gübre haline ğeb^ 
mek ■ suretile yereceği istii^ 'ey^'. 
tercih ediyorum. Yazılarım aynen 
terceme v e y a  iktibas değildir. 
Okuduklarımı gördükîeri^e'bİrleş-; v' 
dirir ve memleketimiz için tatbik 
edilecek bir mubaşsaİa bulpr- , ^e 
yazarım. Onun için bu "yazımda 
esasata yabancı ^verecek bİE .̂ 
şey yoktvr zan ediyorum. -A

Benimde bu yariısâa ı̂nünâkl^a?^ 
kapısı açmak istediğim.zaa''’ö ^  
sin filhakika bahis n% münakaşaya ’ 
deyer ve nede tehammüîü vardır. 
Maksadım fikirlerimi bir' k&rje' 
daha katiyet ve sarahatle izafi 
ve bazı anlaşamamadıkları izale 
etmektir hürmetler: |

Ormanın içtimai ve İktisadî va
ziyeti hakkında mufassal izahat 
vermek ezherdhet faidebdir. Hâl
buki bunu çoğumuz ihmâl etmekte
yiz, Bu izahat ormanın kıymet ye

Sayı : 17 11 Y û : 2

ehemmiyeti lıakkında pek sarih bir 
fikir verir ormanın bulunduğu vila
yet, kaza, nahiye, karyenin, ismi 
en yakın iskeleye mesafesi, umu
mi yollara nazaran vaziyeti bu 
yollardan istifade derecesi, nakli
yata müsait derelerin aded ve 
mesafesi zikredilmelidir.

Bundan mada mahallin nüfusu, 
ziraat ve san’at raüesseseîerlnin 
adet ve derecesi ve memleketin 
umumî meşgalesi, orman hasılatı
nın iarnamen maballindemi istihlâk 
edildiği veya ihraçım edildiği her 
ikisinin de miktarı ve mahreci, 
kereste noktai nazarından mahalli 
umumi ihtiyacın miktar ve cinsi, 
hariçten idhalât . vufcubuluyorsa 
miktar vç. rekabet derecesi hak
kında izahat verilmelidir. Aym za
manda ormanın bulunduğu mahal
de veya yakimpde orman mahsu
latı istihlâk eden fabrika ve saire 
buhnnıp bulunmadığı, inşaatın 
kâgir veya ahşap olarukmı yapıl
dığı. halkın odun kömürü, odun 
veya maden kömürünü istihlâk 
ettiği, her cins mamulatın on sene 
içerisinde azamî ve asgari fiyatla

rda tarihleri tereffü ve tenezzülün 
avamili ve on senelik vasati fiyat 
tesbit- edilmelidir. Cihan piyasasına 
icrayı tesir eden umumî amillerde 
fii vasati için bu müddet tezyit 
edilebilir.

Bundan mada hükümet tarafın
dan alınan rüsum bir vahidi kıyası 
üzerinden ve alelmüfredat gösteril
melidir- Neticede ormanı işleten 
şirket veya şahsın her hangi, bir 
vahidi kıyası üzerinden yaptığı 
masarif ile fiyatına nazaran 
temettün yüzde nispeti, ’ amele ve 
vesaiti nakliye yevmiyeleri tesbit 
olunmalıdır. Bittabi’ inşaat ye ta- 
mirat ve saire masarifi de bunların 
imim müddeti ve faizleri nazari 
dikkate ahnmakdır. Şimdiye kadar 
bahsedilen mevat doğrudan doğ
ruya amûnagement gurupları tara- 
fiudan tetkik ve tespit edilir. Fakat 
plânı tatbik ile mükellef olan me
murlara dahi burada bir vazife 
terettüp eder. Buda işbu mevadı 
müntazamen takip ve vuku bulan 
teheddulâtı teferruatına kadar 
pit etmektir.

M. H. R.

Bir sergi
Memaliki eçuebiyede seyahat 

eden veya tetkikâtta bulunan ek
seri ecnebi zevat rapor ve eserle
rini musahebeîi bir tarzda yaz
maktadırlar.

Başlıca satırlar arasında gez
dikleri memleketin şayam dikkat 
adatı veya beynenaas ' cari olan

merasim tasvir veya iaati edilen 
karakteristik kelime ve cümleler 
zikredilerek kari eğlendinlmekte 
ve okumağa olan meylü hevesi 
artırılmaktadır.

Balıklar, lıavvanat ve saireye 
dair bu sene Berimde açılan ser- 
ğide yapılan tetkikat ve müşaiıe-
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da.m ua înûbaaimn bu usule tev
fikan tasvir etm eye çalışacağım.

>MılŞIeatH ipt iŞaiye
E4.be nehrinin ayaklarından 

$pree. suyu kenarında mepni Ber
lin şehrinin caddeleri • .in vüs at v e  
nezafeti. vesaiti uakliyesi, seyrü
sefer sur’at ve intizamı. muhte
şem ve müzeyyen mebaııi ve ma
ğazaları, müzeleri, nmessesatı il
miye. asarı tariiıiy'esi. ;■' sinema, 
ve tiyatroları dillerde destandır.

Ökuyup yazması olanla rnı 
kimseyi iz'aç etmeksizin şelıir da- 
biHrrde kendi kendine gezmesi, 
'kendini idare etmesi müemmen
dir.

Berlin, her taraftan baş dön
dürücü bir snr-atle akıp veri uçup 
geldn hututu hadidiye ve tayyare 
hatlarile almanyanm her tarafına 
merbuttur.

Isıâsy oıdavınnı komnıodite.si hiç . 
bir milletin vasıl olnuyacaği bir 
d e rem  mükemmeliyettedir. Son 
zamanlarda şehrin kalpgâlıı mesa-B 
besinde olan ve 60 m. genişliğin
de. dört sıra  ıhlamur ağacı ile 
müzeyyen. «Ünlerden Linden?. 
yani ıhlamurlar altında, caddesin
de mühim hadiselerin ilâm : için 
daimî bir tak  inşa edilmiştir.

Marüzzil r sergi de küşadm- 
dan evvel bunda ilân edilmeğe 
basla ' ımıştır.

Sergi Berlinin ga.rbm.da «Kai- 
-.-•r damm? Kavzer dam nam ma- 
bstlde kâindir. Bu sene dördüncü

¥H&3âr.
vemnhtesem daimi panayır
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hâllerinde «Messe . hallen’ açıl
ın iştir.

Küşadma yakııı reklamcıların 
î;er tarafta  '* Ausstelhmg» ..;ayş'stec:. 
llung. yani Sefği diye.telâşlı tbaği-ri; 
rıslan hiç- almanca bilmeyenlerin 
bile derhâl nazarı dikkâtini celp 
e tm e k td id i .:

A u ş s ie ü ım g a  a z im e t

: Belline trenle bir saa t on 
dakikalik b ir  mesafede ikam et, . 
etmekte olduğum -Ebersualde» 
kalabasından, yevmi muavvehde- 
alessabah hazırlanarak, yolda, bir 
kaç istasyonda' tevakkuf eden 
trenle E erlinde «Stettiny istasyo- 
uuna vasıl oldum. Oradan hemen 
üzerinde cesim bir mor levhaya 
beyaz bir «U> harfi rmdıârrer . 
yeraltı etektirik treni methalinden 
yeraltı istasyonuna indim. «ü» 
harfi almanca «Uetergrund bahn> 
yani yer altı yolunun ilk harfidir.

Sokakdâ para çantası çıkar-"', 
manıak işin bilet parasım ibaten  - 
trende paltomun dış cebine alriı iş
tiali;. Müteaddit kuşelerin arkasında 
;«20'’ > soğukta eşini kaip :b=dmişri 
bir kumru gibi hazin - ye müteyi 
vekkil oturan ki.ş.e mernur^leriü- 

■ den birinin önüne öO feniği attım. 
Alman vari bir icazla bir -Eins» 
yani bir dedim. Bilet esmanı 20 
fenik «takriben 10 kuruş- oldu
ğundan b u s u  retle içeride oturan 
ve dısansnıı pek iyi , görmeyen 
memureniu kaç kişilik bilet isten
diğine dair nazarı dikkatini celp 
etmek lâzımdır.

Meselâ elli fenik verildiğine 
nazaran iki kişilik bilet altuacaksâ

m

1

|
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risvav mal*. yahu! sade «İsvay - 
vuru iki denek  kâfidir. Bu müna
sebetle Derlindeki vesaiti nakliye 
hakkında da bir kaç satır yazacağını. 
Berimde halen halkın izdihamına 
meydan kalmamak maksadde pek 
mütenevvi vesait kullanılmaktadır.

Artık ömrünün ihtizar demle
rini yaşayan ve halk tarafından 
pek az rağbet ed ileri' atlı fayton
lardan tutunuzda omnibüs otomo
bil tramvay, şehir dahili treni 
ve metropolitenler geceli gündüz
lü işlemekle, harıl huni dolup 
lıoşohnaktadır. bu vesaitten, denil
diği gibi atlı faytonlar adeta m et
ruk bir hale gelmiştir.

H atta geçen seue yoz sonları
mı doğru mizah gazetelerinden 
-Demir gustav* namı ı.nüstearmı 
alan bir arabacının tek faytoniie 
Berimde nparise kadar seyahat et
mesi m atbuatta arabacılık faril li
nin bu vak'a ile kapandığına işa
re t edilmesine bâis olmuştur.

Diğer taraftan «Stat ban? 
«Stutd — şehir, Bahn — yol» şehir 
dahili trenine de bati bir vasıta 
ruızarile bakılmaktadır.

Bu muhtelif vesait meyanmda 
otomobil, horyerde olduğu gibi 
işini dakikasında görmek istiven 
zenginlerin veya < Galant bomme» 
İanu vesaitini teşkil etmektedir. 
Daima otom .'bile binemiyenler, 
fakat ehven ve seri işlerine git
mek isti yenlerin başlıca vesaiti
omnibüs ve marülârz metropoli
tenlerdir.

Tramuay da tez canlılar için 
pek makbul değildir.

Yeraltı treni Berlinin altım

1 3 -------- — ---------- ---------- T.Î : 2

adeta b ir şebeke gibi kuşat makbulır.
İstasyonlarının tezyinat v«- te r

tibatı görm eklere sezadır. Duvar- 
lari çini ile kaplanmış. rengârenk 
ilâna t la  müzeyyen bu zarif, temiz 
yeraltı İstasyonlarından vasati her 
üç veva be? dakikada b ir tren 
şerri serde kalkarak oğultulu gü
rültülerle smeı arza dalıp gider. 
Yolcuların şaşırm am ası için istas
yon do varlan  m ü sağlı, sollu iki 
tarafında 3 - -t ragtrc fasılalarla 
istasyonun isîni çini üzerine nıeu- 

; kuştur-
Trende bulunan bir yolcunun 

bu yazılardan bir veya bir kaçının 
gözüne çarpmaması mümkün değil
dir.

Bu berkasu bir surette işliyen 
yeraltı trenleri birçok hafîaı*a av- 
rddığıçdan bir ha ttan  diğerine geç
mek için muayyeıı ak tarm a istas
yonları vardır.

Bir mahalle seyahat etm ek için 
bazı bir kaç kere hat değiştirmek 
yani aktarm a etm ek lâzım geldi
ğinden kaç kere müntediıerin il. ri 
geri saatlerce yeraltında havaî se
yahat ettikleri ya kidir.

Bereket versin yer yüzüne 
çıkmadıkça bir biletle ilâmaşallah 
seyahat edilebildiğinden yolunu 
şaşıranların vakit ziyamdan ve 
kendilerine öfkelenmekten başka 
bir zarar hm  olmaz.

H er istasyonda muntazam si
gara . yemiş Büfeleri, posta pulu 
çikolata, hatta lavanta otomatları 
mcvevtf ur.

Tren kırmızı ve sarıya boyan
mış arabalardan müteşekkildir.

Kırmızı boyalılar tütün içenlere.
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Narılar içmeyenlere mahsustur.
Tvetuv aıhvarak kir kaç kere 

aksanmadan sonra «Kaiser danım > 
da 4. yeşil hafta >4. Grûne voche 
Berthı 1029* sergiye, yasıl oldum.

Heyeti fahriye ye tertihiye
Sergi Almanya ziraat ve iaşe 

nazır; Hermaım «Jlietriçh»; ve 
'P rusya orman ve malikâneler' 
nazın «Dr. h. c. Ştiger» cenapla’ 
lanm n himayesinde, ziraat y e : ör* 
man. nezaretleri müsteşar ye şube 
müdürleriyle Berlin belediye reis
lerinden ve sair zevatı mümtazeden 
müteşekkil bir heyeti fahriye ile, 
ziraat, süt. orman, avcılık, balık
çılık, elektırik, arıcılık, jSja^ayanhk 
ve t uyuru ehliye mütehassısı ve 
bu şubelere mensup sermayedar
lardan müteşekkil bir heyeti faale 
tarafından idare edilmiştir.

R e sm i k u ş a t
Almanya ziraat ve iaşe nazırı 

Hermann <Dietrieh> tarafından 
sergi merakimi mahsusa ile kuşat 
edfljcniş, nazır, alkışlarla nilıayetle
nen nutkunda bilhassa harbi umu* 
aakrin memleketin ziraatme açtığı 
yaralan tedavi ve kapatmak için 
şeimii ve köylünün müttehideu 
çalışması lüzumundan balısetmiştir.

Bunu müteakip sözalan Prusya 
e m a a  nazın da Almanya orman 
ve av hayvanatının ihya ve teksiri 
v«r açılan rahnelerin tamiri hakkın- 
»-a ayni ükirikan okşar beyanatta

Berlin başbelediye reisinin ser 
% Şerrim i«ân eheaasniveti azi

laSB fSt - ' ' d ; ~ - - -—

meşinden bahisle, irat ettiği nutuk- 
ta n so n ra  sergi heyeti tertibiyesi 
reisi «Dr, iı. c, Schiele> söza-hmş 
serginin taksimatı dâhiliyesinden 
ve teşhiy. ed il^  - ^  
dıya tafsilât verdikten^ sonra me- 
rasime nihayet verilmiştir. .

Sergi dahilinde tetkikat v .e

müşahedat §
Dördüncü senei devriyesini id

rak eden yeşil haftaya bu sene , 
42,000 metre mürabbahk bir saha 
isabet etmiştir.

Dört halden mürekkeptir.
-Hal» 1 de: Sebat ata ziraiye;

< süt, tavukçuluk, kftpek ırkları» 
«Hal» II de: "as’t katta: Elektirik- 

. çilik, Van, Siam kedilcri ve tavşan 
ırkları

Alt katta: Onnançdık, atıcılık,' 
bahçıvanlik ipekçÜik, sepetçilik •

«Hal» m  de: Tuyoru ehliye. : 
Hal* IV de: alt katti 

lık ve balık aylamak, 
n i ş a n e  ılık .

- Ü st, katta: Avcılık -meşhf^
açıîmtştir.

[ Mecmuamız yalnız kendi mesleğine 
an olan kı>mı almış diğer fosnaıkö̂ rSopûf-' 
harririniıı aflanna ıuağruren tay etmiştir.

Orm an v e  a v

Ormancılık kısmı
Bu kısımda muhata ratı tab’iye- 

den ateş, su, rüzgâr, kurak, don, 
kar, dolu, kırağı ve bunun orman
lar üzerine tesiri, hanlara karşı 
ittihaz edüecek tedabiri mania ve:

Balıkçılık kısmıvakiye bu baptaki vesaitle müfit 
ve muzır nebatat, ormancılıkta 
garsiyat, zer 1yat  ve hafriyatta kul
lanılan al ât ve edevat son sistem 
pulluklar teşhir olunmuştur.

Hayvanat şubesi :
Orman fidan ve ağaçlarım ke

miren ve soyan av hayvanatının 
mazarratına karşı tedabiri tahaffu- 
ziye; farelere karşı tuzaklar ve 
mevaddı semmiye, faideli kuşların 
himayesine mahsus ağaçlara asıla
cak sim'S yuvalar, bunların ne şe
kilde imâl ve ağaçlara raptedilme
di lâzımgeîdıği bilâmei irae. edil* 
mistir.

«Böcek ve kelebekler |  orman' 
cıhğû müfit, muzır ve bitaraf ola
rak üçe ayrılmış, herbirinln biyolo
ji koleksiyonları teşhir edilmiştir.

Böceklerden : Myelopbilus pini- 
perda M. minör, Hylobius abietis, 
pissodes euvas, ve Eıaîorid&e, Btıp- 
restidae ve Cer&m&yeidae familya
larına mensup bazı böceklerle, ke
lebeklerden başhea Lymantria mon- 
aeha, lasiocampa pinı Bopalos.. 
piniarus, Parıolis fiammea ve bizde 
ada çamlarına anz olama [*] 
arkadaşı fakat / kese vapmıyan 
Tb&n matopota pini vora gibi or- 
Eoaaian tahrip eden ziyaakâriarm 
edvarı hayatiyşsi, yaptıkları tahri
bat, çarca imhaları ayenen veya 
Şeklen- iza-h edilmiştir.

Burada yuokers tayyare fabri- 
k«Sinin bu defa mükemmelen inşa 
ederek mevkii,temaşaya <;j kardığı 
Ormanlar üzerine mevaddı semmiye 
«açmağa malısus tayyare bilhassa 
^ayaııı tezkârdır.

1*1 Bizde Ç»m I:, ra ara oina Th. pityocitnpaAr-

Almanyada en ziyade sazan ve 
alabalıkların envaile. t-ima, yılan, 
baliğ?, tatlı su kayası, tatlısu lev
reği, uzun levrek, piatıka, akbalık 
vesaire teksir edilmektedir. Alalar- 
dan bilhassa amerikadan ithal edi
len kavsi kuzabii alabalığın teksiri
ne ehemmiyet verilmektedir.

Bu kısma dahil olurken ortada 
yeşil çerçeveli cam mahfazalar de- 
runüne mevzu tatlısu balıkçılar? ce
miyetinin hediyesi,dört nevi sazan 
nazarı dikkati c -Ibeımekte idi. 
Bunlar d a :

«I » Pullu sazan.
< 2 /  Aynalı sazan.'
«8 > Pjibuz sazan.
«4 * PuEfu ve aynalı sazan-

Aynalı sazan tabiri bu nevi sa
zanların cildinde dairevi ve parlak 
kısanlar bulunmasından naşidir.

Mezkûr sandıkların etrafı kamış 
İve vahidülfilka nebatlarla süslen
miş idi. Sandıkla: m arasına ortaya 
yerleştirilen bir o bombasından inçe 
boralar ianesile mahfazalardaki su
yun o sı müsterairren tecdit edili
yordu.'

Babkcıhk kısmındaki diğer mü- 
şalıedatun bervoçhi atidir,

I — Balıkların yaşamasına sa
ldı bir metre mikâbı suyun te rti
batı kimyeviyeşi: misal olarak Ber- 
linde hükümet balıkçılık müessesei 
İlmiyesi civarındaki < Muggel» gö
lü ahnnuştrr.

1 — Kireç 102,2 ğ  ...
2 — Sud g
8 — Mağnezi 10,7 g
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5 - A::Oîiyetier
-  Manganez 0,12J p
-  Demir . 0,û5?g

5  — Plankton; olunan
ve badtklaruı esas gıdasını teşkil 
edem sureti da irn ed eşu d a  yüzün 
hayvanatı mayhd sagire ile, mş|> 
earaiı sağire suların karında voAa* 
hüierinde yalayan hayvan atı mulı-

$  — Bir balığın isketeti ~ve 
azayı dâhiliyesini mü.ş’ir şekiller, 
utammeler, balıklanıl ta m  tagad
dilerine nazaran lasnifleri, balık

, 5 " ■ > gvrî-;’' > ■. ; t e ' 12^3*'--'ğ
O — fosfoçiyetler 0,l38g

' 7- — Balıkçılıkta alât ve; edeva
tı fenniyçiie balık avlamak vÂ bate 
h |f m  alât ye g a 
lerin seneyi beher, hektarda yerdik
leri balık, etiııfe- 'nazaran tanzim 
edSıüiş bonitet cetvelleri vaz’ı te
maşa olunmuştur.

Câia ile balık tutmak. Alman* 
yada pek miibim bir spor teşkil 
etmek terin-. P ek ; role taraftarâriy ' 
nnmtazam eemiyetieıi varılte-^eıgi-.-; 
de mühim bir olta atm ak mosaba- 
k a^ i^ Q p ':e^ h h iş tir .

yemleri, güllerin kuvvei inbatiyesi- 
ui arttırm ak içip., suu’î gübrelerle.

|  — Balık < ^ m a n i hayvanât
tan < kutra » vulgariş, arriepfâ 
ampbibieııs, Mns decunıanus, Fiber. 
Zihetkieus, haşara ttan : Dytisius, 
Nepa einerea, Notonecta, Ranatra 
Yaucoris, Piscicola Argulus folia- 
eeus.

Sergide temhir olunan bütün 
lıavvan ve böcekleri tasvir ve taf
sil etmek bir hayvanat kitabı yaz
mağa vabeste olduğu gibi bıı tarik 
ihtiyar edilmiş olsaydı raporun ma
hiyeti değig$rek herkesçe müt&leasi 

b ir hale gelirdi. 
i> •_  Tumabahğmm yumurta

dan balık oluncaya kadar geçirdi-
>afahâtı hayatiyeyi gösteren nü-

6  — Bahk erinin terkibati kim-
yı&iy&L misal olarak 
şazan.;.eö -almışı ı c.

bir kilogram

1 Mevadı şaiımiye 62,1 g
* srteh zül âliye 205.0 g

%__' So 733 ,4 g
i  — Mrvad: azviye 164.5 g

Bu maksada mebni § Hal II |  
nin ortasında 26 metro tulünde 
snn'î sıg bir havuz teşk il' ve bu 
havuzun k an  beyaz yağlı boya ile 
birer metrelik -kpnaıiâra teh^k edib. 
mistir.

Olta havuzdan 2m. m em ede: 
yüksekçe bir setten atılmıştır. -.öte; 
talar 2 —  m. tulünde b am b o  bir i 
çubuğa merbuttu.

Bu çubuğun kaidesinde_ roeşa-. 
ha şeritiîe riumki gibi dol dolama> : 
ğa mahsus tertibat vardır. Buna 
dolanan kıl çubuğun ziree^ndeki 
gözden geçiyordu.

Olta havuza iki metrelik bir 
mesafedeki setin üstünden atılmış
tır.

H er atışta kılın ucuna merbut 
küçük kurşunlu oltanın suya düş
tüğü mesafe tespit edilmiş ve her 
defasında, nseselâ Yo,16, 20,21
4 “— gibi bir münadi tarafından 
yüksek sesle ilân edilmiştir.

Bu müsabakada 28 metreya 
oltayı sallayıp atmanın kolay bir

Savı ; 17 m  -

; iş olmadığı her kesin- muvaffak 
olmamasile sabit olmuştur. Evvelâ 
mesafe müsabakası bilâhare nokta 
müsabakası açılmıştır/ Nokta mu
saba kasında havucun on beş, yir
mi metrelik noktalanna b ir mer 
kez etrafında birçok çenberferden 
müteşekkil sabih bir nişangâh ko
nulmuştur. Alelade hedeflerde ol
duğu misilli Oltayı ortadaki daire
ye düşürenler mükâfat kazanmış
lardır.

Avcılık ye av hayvanatı 
kısmı

Aîmanyada avcılığa son derece-g 
. ehemmiyet verilmektedir. Orman- 
çılar, askerler tabiî ayalardan 
madut olduğu gibi, avcılık merakı 
alma ularda her milletten fazladır. 
Bunun bariz bir misali olarak meş
hur ■•'Hubertuş1' cam avcılar cemi
yetinin azası adedinin 26 sene zar
fında hariköîâde artmasını göste
rebiliriz.

3902 de 46 azası bulunan bu , 
cemiyetin aza adedi bu gün <3929> 
15,708 e yükselmiştir. Ateşin ır bir 
avcı olan alman reisi cumhuru. 
<fBnde»burg» cenapları da avcılık 
meşherini kemali ehemmiyetle gez
mişlerdir.

Bu sebepten bu kısma pek ehem
miyet verildiğinden oldukça vasi 
bir sahayı işgal etmiştir. -Hal itenin 
alt katında bulunan balıkçılık kıs
mım tetkik ettikten sonra sıra ikin
ci, katta bulunan bu kısma gelmişti. 
Meşhere çıkan merdiven başında 
üç metre irtifa- ında tunçtan ma
mul bir <EIk> hey- kı-iine tesadüf 
edilmekte idi, Merdivenin cephe

sindeki duvara gerilen ortası san, 
kenarları beyaz kırmalı, çeşirn bîr 
perdede:

'Deutsche Yagdaustelluug 
1929'

Yani 1929 Alman av ..meşheri 
Yazarları okşayordo. Serginin mü
him bir kısmın m duvarları Alman- 
yaıun her semurıde yetişen geyik, 
karaca, i lk ,  muflam gibi av  hay- 
vanatıımı boynuz kolleksiy on farile 
süslenmişti.

Bu meyanda «Cervus dama»
• pm iki yaşından 20 yaşma kadar 

muntazam boynuz koheksiyomie 
karacanm on yaşma kadar mun
tazam boynuz koleksiyonu boy
nuzların tevekkül ve inkişafı hak
kında bir fi kiri fenni veriyordu.

H ayvanatı îâhimeden: Kurt, Til
ki, yâbaııî kedi, zerdava, sansar, 
porsuk kokarca, kıknm  veğelinçik  
tahnit edilmiş nümuneleriyîejgbste- 
rilraiş : ve itiyadalı lıâyatiyeleri 
hakkında tafsilât verilmiştir.

Tuyuru cariha şu besinde karta l 
doğan, çaylak, şahin ve atm aca-; 
larm tahnit edilmiş. • nmnımeleri 
gösterilmiştir.

Sou zam anlarda Profesör 
-Tluenemann» isminde bir .zat 
vaktile Asya Türklerinden intişar 
eden kuşçuluk yani tnynru • eariha/ 
i;:nesilc avcuhık sah’atına: son de
rece ehemmiyet vermekde, hemen 
hemen Almanyada unutulmak 'üjşte; 
re bulunan kuşcutuğu iîıyaya çalş- 
maktadır.

Profesör vThenemaşcm |  nîn 
himmetile m eydana gelçft kuşçu--, 
lok şubesinde biîhasşa şabist .vşte'
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crm acurun tütnlmasu 
i|s|lfp  > s ^ ^  ş^^crilm tştir. Hâyp; 
TMiat sergisinin diğer bir • kısmua- 
vk* dünyanın meşhur iU râfe® ^r^1 
na* müellifi -<;Âlfrbd' Berhm |  
'havvanatcdânn piriti bamına îzâ?- 
toter nıütevaîfayi m iîö^^^b .te tçb - 
u&ei hâL asar ve n^aaTabini’ şaraii 
r e  baki küçük bir meşher tertip 
ec&hraştidr.

Bunlardan maada bu sergide 
envai renkli kesim

lerle îrae edildiği g ib iyâğhboys; 
s -fe^ş av ^yoı- ' ’

k ğ a  dair asar ve müellefat, av 
tüfekleri,. cephane ve sair avcılık 
levazıön . enzari temaşa ̂  ;miiba-\ 
yaayavaz  olunmuştur.

Endahi- mahaSî g |  Avçjhk iseş- 
berine bir endaht mahalli ve tri- 
bünesi raptedilmiştiL Buraya aynCa 
duhuliye ile girilm e-^ idi. Her. 
giren avcıya beş mermi veriliyor
du. Tahminen 3ö-40 ̂  
fede bir duvara içice lâ>d^^den.; 
müteşekkil nişangâhlar rapt. her 

...jBşsîiğâînn üst tarafısın. da Şâât 
sekimde müs'ireler tespit edilmişi. 
Bu saatlerin yelkovanı istikam et 
akrebi de hedefte. merminin -isabet 
ettiği daireyi' göstermekte idi.

En sonra Sıra köpek muhipleri 
..ve- köpek yetiştirenler çemıvetterı- 
sm  açtığı köpek ıtklan meşherine

" l&şisere dâhil ulurken 70 cins
e 700 adet köpeğin her makamdan 

av'âreteri aynka çıkıyordu'
frörnjeeçydim Aimanvada bu 

Jfcsöd^kö5>**k Uev'i Yaşadığına asla

T e ş h ir  oİunanı b s^ B c a  k ö p e k t e

Uzun ve kışa tüylü envâvı "av' ■ 
köpekleri «Setter. Poihter*Jp:tazp' • 
:laiv ; bdidokîar^ Finblar)
Griffonlati. Qomaı‘laı. bıldırcın;.Te,,5 

f porsuk köpekleri;
Fransız, Alman vesair köpek ırk- _ 

’ l a r i^ i^ i r  phmmüştur.... g |.>
B iîbâ^sâ  IVlagdaburgl u bir ta 

cirin hususi'teşhir .-yâttiğr: Ğhaw- '

köpekleri-, sec ide  bir XSensatioıT* 
teşkai ediyordu.-, i;

Ciâ& köpekler bir; / ^  
fmdan muayene edüddden ' sonra- 
sâhipîiri pbrs^eıi bülur ^ee fiim : 

feûire- tablolar 
;■ İp taltif edilmi^erdir,. ;

~ İ&tapçf y e fg ^ ^  
erbabı ticaret m ühi^ 
ile^-şŞ^iye i ş b r â ^ ^ ^ k te îy |^ b î ;'; 
meşherin her taraf mdaf lokanta 
ye büfe teşkilâtı da şayanı takdir '  

.b ir  intizam vetem izlik^û^
S e r şubede halk ayneâ kcmfe--.; 

rânsîar, filimler /fe tatbikiSâthî;- 
, .tenvir edShni^ârA

In tıbaa t

Almanya her türlü ulûm, fünun 
ve sanay ide diğer bûtühmnltetietin 
fevkinbedîr.

Her- şeydeki ruftu intizam. ih
tisas, bıkmak* «Sanmak bilmez bir 
sayisebat bu; milleti medeniyetin 
evci baââ^aa is'at eyteû%tir..'>

Bu vsebepten Almanya bütün 
dünya, bühâS^rbiz Türkler için 
mükemmel, bir mekteptir.
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Terakki ve irfarn başka yer- 
terde aramak fikrimce abestir.

Bu sergi sayesinde Berline on 
.binlerce" ziyaretçi .gelmiş erbabı 
"ticaret müstefit olmuştur.

. Sergide teşhir olunan i bilhassa 
güzel ırk hayvan sahipleri hediye- 
lerle taltif . Ve teşvik , edilmekle 
beraber bti kabil cins h a y y ^ Ş ^  
erbabı merak tarahnden mubayaa 
edildiğinden sahipleri i kazanmış 
ve bn sâyede hayvan, «klânmn 
ıslahı tahtı temine alınmıştır.

Erbabı sân'atin teşhir ettikleri

’alât ve edevat ta  bu kabil bir 
görmüştür.

Hülâsa memleketin kıymettar 
t e  şevi btı sene de burada teş* 
hir edilmiş» erbabı ticaret ve şan* 
a t kazanmış erbabı feıi ve ziraat 
ve m erak istediğim bulnmştp Ve 
almış veya müşküllerini halle mu
vaffak olmuş, bu sayede fenni. 
ticarî ve sınaî memlekete azım 
istifadeler temin edilmiştir.

Ortnax»«Îjfc.' bay tansak 
9BUgbs^r 

McsrittFA ReMZI

TAHRİP YAŞITALAR!
Münakaşası münasebetile

(Orman ve av) da tahrip vası
tası orman yangınları 
tiie yazılan makaleleri memleketin 
İktisadî l i r  derdini teşrih edici 
înâbiyette gördüğüm için dikkatle 
takip ettim. .

Meslçğûtazm binilene; mPrhfey- 
ketin | yârsdaranı 'ümnm/ÖhüödfewŞ 
şerek çŞrbîerini ; aramanın. musip 
birvhar.eketbfe
Deşilmeyen dei‘de : dPyâf " b ^ ^ k  
güçtür. l ralmz|kpnuşalım .ab|âşiâhın;; 
derken v îûzı^Sj^pienkîtlere^ğiri^î 
mek doğru y e ^ h h ^ C ^ ç r  v'erel&ek 
yeıde bilakis.şiddetli münakaşala
ra sebop oîûri - '

Dertlerden konuşurken daima 
umtimi; cepbelerdd yürüme& hiföusî 
kısunlyra^ girmemelidir. O fa^a 
menfurun mercii alâkadar olsun.

Oyle>.^îaû yediyorum ki orman

yangmîan hakkında yapılan nıes- 
îeîŞ^ münakaşa b ir âz yolunö '^S  
sırmış gibidir. Arkadaşlardan daha 
ziyade- ilerlemeden .^ a s a  avdet 
5^öşîerö&: -rica edöriın.: yMehmet 
Ali bey arkadaşımız aîel umum 
jûngsü ^bab ın ı mümkün mertebe 
zikretmiş kendi dSş®Brfe^ae göre 
m^n çair^mtsi buhmış y e  yazmış- 
' tır. Bü İTusüSfe':. her oruıaııcnun 
mütalâası olacağı tabiidir. Fakat 
buntarp ortaya, atılmazsa hiç bir 
faı&çsi-iohnaz. Tangrulurnı m,eni 
ve tahripkâr; zihniyetlerin tedavisi 
için m e^l^^SŞ^ra dîteepK;Vasnfeyd; 
ıhmaledenler mesleğe tayJSuet-et 
miş olurlar. Ali Salih bey .'arkada* 
^thuz iîk  çare (darak ̂ Çpbart sürü
lerinin ormanlara sureti; kafiyede 
ithalinin menini yazıyor bü şefâin 
tatbiki yaögmlarm meni içm-lazun



sî« ^  orarimîzitt id^seriyetle t a ^ k  
x<xso3̂ 3

«süüî' Îsi: kûnde hey'eti -içtira&iyeden 
uxak ve dağmık bulunmasına hay-- 
vsus t m m erası. öîffiâ&j^ıiâ' 
b» te&irin ( arfeıdâşnmZîn üçüncü. 
sırada zikrettiği gaye teıııhı.edilin
ceye k a d a r) şu. şekilde tatbikine . 
mecburiyet vardır.

Fen memurları o rm ^ d ^  baŞ--';'; 
vanatm ra yında mahzur olmıyım .1 
k*swnlan tahdit -ederek hayvâj£^âsJ 
Kiplerinden (. mezkûr hudutlar harı- 
c ine ; çıkmayacakLarına öp makta, 
dahilinde y anghi • veya .fe l hânşi 
kai'iyat dolayısile vuku bulan tah
ribatın muteca^rini bildirmeğe mec
bur olduğuna . ismini vermedığij 
taktirde bilâ muhakeme müştereken 
tazmin etmeği kabül ettiklerine) 
dair noterden müsaddak teah- 
hüt senedi alınarak ithâl olunma* 
hdar. Eğer hayvanlan bu hudutlar 
haricine çıkarsa terfih edilen muha
fız'ara cezayı uakti almak selâbâye-- ' 
tinivermek iyi neticeler verir. Bu 
suretle kendileri azamî ihtimamı 
gösterecekleri gibi başkalanûında 

. vefaya dı^frufona. adeta mâtmeîacak- 
lar. Yangın tehlikesini yüzde yüz 
bertaraf edeceklerdir.

Arkadaşımızın savdığı üç ted- 
lûrden üçüuonsü ki en ehemmiyetli 
ve tatbiki müşkül olan tetbir tat- 
Iâked2diği (müteferrik köyler ve 
çoban evleri ormanlardan ovalara 
ve kabili zer yerlere indirildiği)

\ ta»kürde -diğer tedabirin: ahuna, 
hemeiî hemen tüzmn kalmaz.
|  - ;'36^sa 'riiâyet.min muhteEf yef- 

İCSİA& bire ;k; vermek kabiliyetini 
bSe ^ “tesmiyen beşer dönümlük

V;;'ş'--;- . ,':. ■vÇ^r*-

erazıyi beldvyefî:dağ’ köyleri biraz: ş] 
Çahsı^â^İa û ^ ş -e b e tb e s le y e c e k  
erazi yardır. Meselâ Milada koru. 
Yâşyer. T&nuT ovaTamım çok yf.-^' 
x k ıd ^  ' fe-ia^ade e>dfeıetnekted3,v. 
Köylüleri. buralara ; yerieşhrmek 
t  kerıdiWioin? bjde> feâsıîihş -yaban ’ 
bulunmuş dedikleri ) y ^d eh  küri:c 

- tulmak içiu esash bir .hareket’,İâşy

tir . İş  zemânlarıuda sâhlllme ' v  
ovalara inip işsiz kaldildâris^k?^ 
günlerinde ancak evlerine . giden 

|  çok köyler taamm* . ;
MühahZİann dolayısile bütün 

ormancılara*- telid ir bütçe işi. -öldü*, 
ğti için yavaş yavaş yapılacak iş- 

' Terdendir.
Bu tefbirlerie beraber- i?weTa 

ormancılara^ ic^v; 
kanunlar vaz edilmelidir.- iki îıc 
seneden beri encümenden eacüme-' |  
ne dolaşarak bir türlü '• CakmayârG^ 
orman kamunu memurlara bu - 
icraî kuvveti bahçe diyonnü b ü m r - 
yorum?..

Medeniyetin şekil ye ash&r.-kâ-' 
bfd ettiğimiz şu " zamanda halâ fi 
tarihmbf kanunu • mz,auTnauie ,şek-1 
Ene bile |||em vıeu lalıma}; jmme- 
leriîe memuriyet yapmak nekad&r 
zor oluyor ve .memur ^eykadaT ' 
feci vaziyetlere düşüyor, _ v

Milâsta bulunduğum zeman yan
gından kaçan köylüleri bir zabıt 
varakâsıîe mahkemeye verdik teüd- 
.dei umumî ba~a bunları biç-, bir. 
suretle tecziye edemiyecehleriııi 
söylemişti.-

Muğîâda da geçen sene eylü
lünde zuhur .eden .yılanlı yangmm 
köylülerin kaçması dolavisile sön
dürmek için çok müşkılât çektik

Sâri : î?

Buldan orman talimatının 27 inci 
-^^ddesi mucibince mahkemeye tev- 
dı ettik. Tecilden istifade etliler, 
îriamafi b u .. suretle o lm asa' hSe 
Jilkiö'faEmaferıameye tevfikan köy
lülerin tecziye edilehny eceğini söy- 
îiybrdu. Çünkü 926 sehe^inâe sy- 
n iy m u h ^
itsin  eden dâvada hey eti hakime 
'köylülerin altmcj av nihayefîüde 
^hizâpmdmeye tahvil edSnûyen t̂ Ü* 
matnameye.tevfikan,mahküm ;edî-_ 
lemiyCceklerihdeî).- - bahsüe.beraet-« 
Terine karar veriyor. , Mahkerûeî 
temevizde. tastik ediyor. Bunu öte- 
denberi davaları takibedeıi muâuM;^ 
lât memurlarından (frendim. 
^ ^a^ariyyeti;bilen, .köylü jJe ça- 

hişaıak | mecburiyetinde olan bir 
memurun vazife başıudMriş âcrini 
düşününüz..’.

Orman kanununa orman yan- 
gımndaa kaçarak tevessuuna mey
dan veremerdem teV^su eden .kis- 
mm tazminatmm almaCağma ve 
kendilerinin ayrıca kanunu cezama 
*52̂  veya öS1? inçi maddesine tev-.

fîkan te tâ y e  edSecoîderiâe datt’ 
<arih bir maddei kanuniye ilâve 
^etmelidir ki muhtelif tefsirlere se
bep öîraasiG işte tuhaf bir madde

Meslektaşlar hep bihrki orman 
mzamnamesme tevfikan ray hudut- 
;lâri hâridad» çıkaat fût hayvaödaar 
onaah nizamnamesine tevfikan bh  
kıü'ös cez^ 'i nakti ahmr. Şu mad- 
dca kanunîye zeîhana ne kadar 
uygundur. Gayeri ne dereceye ka- 
d â r  temin edebiör-?.. .

Yangmlamı zuhurunu menet
mek tahribattan ormaııiariECûzı kUt-, 
teürmâk için cezayı nakti-

• den bahseden e â a  nizamname ve 
taMmatnameleri tarihe fpîmetek 

ryyeöî re şümullü bar orman kanunu 
vücudâ gerirömelidir. Yoksa orman- 
cıhktaki bu keşmekeş ilelebet de
vam edip gidecektir. Dertler umu
mîdir. Hususi _değ£l'.-

3 0  7Jrız*/t'rın 3 3 0
Maria orman len memnru :
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Ormancılık aleminde
Tayinler

ankara , 3 (MhJLîYEr)----- Belgrat 
ormanları işletme müdürlüğüne or
man mektebi haşerat muâlErai 
Remzi bey tayın edüûıişlir.

(Orman ve Av) — Remzi beyin 
yeni vazifesinde muvaffakiyetlerini 
temenni eder.

Ameuajnmn işleri
İstanbul orman |  amenajmâü.' 

gurubu tarafından bu sâöe zai‘fin- 
da Bursada^i UEı . dağs Konyâda 
Anamâs, Çorumda kösedağ. Sinop'
ta  Söyîlk. TT^Ma; Yervadı. Adapa- 
zannda Domuz azmanı. Sâm^tmda 
buzmedar zadeler mrmanlarmm



. îcca edilecektir, Bundan
mada Rhv Vilâyeti dahilindeki 
kncayisoha ormanlarıma a^nenajo 
'.m ühendis Hiinu ve Celâl beyler 
$smâadan icra edilmiş ve kendi
leri merkeze avdet etmiştir. Mü- 
heudts Şevket Rıdvan, Nuri beyler 
dıuvede î ııe h«libey onumun m ame- 
nsjesi içiu Düzceye hareket etmiş
lerdir. Mühendis Nejat ve Cevafc 
âeyler Zonguldağa, Hilmi, Yakup, 
Avni. Celâl, Halit beyler bursaya 
hareket etmek üzeredirler. Antalya 
ameuajmân gurubu ise mezkûr 
havali onnanlanm n amenajesi ile 

^iştigal etmektedir.
Yem guruplar - Eylülde faali

yete geçecek olan iki gurup mü
hendisleri henüz teayyüu etmemiş-B 
tir. Alatve edevatı fenniyeleri te-l 
mamen temin ve iiızar edilmiştir.

Elemli biı* lıaber
Orman mektebi alisi 1338 se

nesi mezunlarından İsmet Beyin 
vefat ettiği haber alınmıştır. Mu
maileyh mekiepden yüksek bir 
derece ile neşet etmiş ve arkadaş
ları arasımla temayüz etmiş bir 
arkadaşımızdı. Anadolunun muhte
lif mıntıkalarında fen memurluğu 
yapmış ve mesai arkadaşlarının 
hürmet ve muhabbetlerini kazan
mıştı, Bilâhara memuriyet haya- 
ürniiiîı çekilmiş ve hususi olarak 

işlerde oğraşmağa başlamış 
■ e muvaffakta olmuştur.

Bek gene bir yaşta aramızdan 
bütün meslekdaşl ann j 

ariteeiiAr in iş t i r -  Cemiyet ve 
lw ffSiÂjftSfir/, teessürle bu haberi
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|  veı-irken - merhumun kederli ;üleşi
ne ve meslekdaşlarma arz tazi- 
yeteder.

Ada camlarıd

Şimdiye kadar |  evkaf tarafın
dan idare edilmekte ûlan uda çam- 
lânnııı İstanbul şehremanetine dev
ri tekarrür etmiş ve lâztm ^elen,„ 
emirler verdm şthv |

Bu karara göre emanet çamîâ- 
M  yirmi şene müddetle ve 200'lira >| 
ücretle kiralamıştır. Bu meselenin 
uzun bir tarihçesi vardır. Çamlara, 
arız olan haşerat y e : e p a ^  i ı&V 
mücadele etmek için eykaf. orman.^ 
idaresinden fen memuru i^ n û ş V  
ve orman fen memurlarının neza-' 
reti altında mücadeleye: başlamış:  ̂
tı. Bir müddet ve malûl, hastalıklı 
eşçarm satılması suretile hasdat' 
ahnd'ğı müddetçe mücadeleidey^tiv;; 
etmiştir.- Bilâhara satışın azalması • 
ve emanetinde işe m üdahalesi. 
üzerine mücadele durmuştur. Bu - 
sıralarda ada çamlarım muhafaza'. 
cemiyeti namı altında bir ce^y^t*  \ 
teşekkül etmişsede bu cem ıyefde’’v 
porogramsız ye mütehassıslarm.., 
rey ve mütalâalarım almaksızın 
iş yapmak istediğinden maattees
süf muvaffak olmamıştır. Şimdide 
işe emanet girişiyor. Emanetin bu 
husustaki porogramım bilmiyoruz 
yalnız 7500 lira tahsisat ayırdığı
n ı ve muhafaza teşkilâtı yapacağı
nı haber aldık- mevcudu m uhafazâ;d 
noktai nazarından bu fikir fena 
değildir- Fakat ayni zamanda 
mücadele iedahiriııi derhal itti
haz etmesi ve avrupadan müte-
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hassış getirmeye kalkışmay up mem-' 
Ceketimizdeki mütehassısların bir 
an evvel fikirlerini alıp işe başla- 

; ması lâzımdır. Yoksa pek yakın, bir 
zernanda Marmara açıklarında bir 
iki hayırsız adanın daha türediğir 
ni göreceğiz.

Emin B.
Bir müddetten beri mezun bu

lunan İstanbul orman baş müdürü 
Emin B. mezuniyetinin hitamına 
binaen fakrar vazifes ne başlamış
tır.

Yaiıgm
Şiddetli kuraklık doİayısile İs

tanbul mıntakasmda orman yaa- 
gınlan başladı, Geçen gün Hekim 
başı ormanında zuhur' eden yan
gın ancak yirmi dört saat sonra 
sOr^ürüıebiİBuştir. Yangın açık 
bırakılan bir torlaktan zuhur et
miştir.

Bir beyanat
{Akş»ın4aa.j

Orman, umum müdürü Cafer 
bey bir kaç günden beri şehrimizde, 
bulunmaktadır. Cafer bey orman- 
îarumz hakkında bir muharririmize 
şu beyanatta bulunm uştur:

— Türkiye- ormanları cihan or
m an larm ış en iyilerindendir. ör-, 
manlanmızın esaslı bir şekilde 
ıslahına bu sene marttan itibaren, 
yeni orman kanunu, çıktıktan sonra 
başlayacağız.

Ormanlarımızda harik ve mu
hafaza teşk ilâtı vücude getirilım ş-

tir. Bu sene Ân&doîuda dört- büyük 
yangın olmuştifr. Bu yangınlara 
sebebiyet verenler hakkında çok 
şiddetli davrandmaktadır.

Bir ağaç bir hayat demektir. 
Ağaçların kıymetini am k her kes 
anlamıştır. On sene sonra elvevm 
muhafaza tahtına alman orm anlar 
dünyanın en 
.ormanları olacaktır.

Memleketimizde ormancılık bir 
san’at haline girmiştir. Bu gün 
bütün memurlarımız mekteplidir. 
Aîmanyada okumuş ki ymeth .genç
lerimiz ormanlarda çalışıyorlar.

Orman amenajmaaa 'gm plarınm  
Adedi bu sene tezyif edilecektir, 
B u.gıuplara Avrupada ikmali taİL- 
sii eden gençler tayin edilecekler
dir Ormanlarımızı işletmek üzere 
talip olan gruplarm  tekliflerini 
tetkik ediyoruz.

Bolu ve Zonguldak Ormanlarını 
işletmek istiyen bir İngiliz grupu- 
na keşfiyatta bulunması için m üsa
ade ettik. Bü gnıp tetkikaiım  bize 
bildirecektir. Ondan sonra rnüza- 
kerata başlayacağız.

Ormanları m uhafaza g
Son zam anlarda ormanlarımıza 

büyük bir ehemmiyet vermeğe 
başlanmıştır.

Bolu ormanları için geniş ' büt
çeli muntazam bir teşkilât yapıl- 
mıştir. Yaîmz vilâyet dahilindeki 
ormanlara 250 yi mütecaviz harik  
korucusu tayin edilmiştir.

Ormanlarımızı ateşten korumak 
için çok
orman korucuları tayın olunmuştur.
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IHgvı taraftan ormanlarımızın 
IvgyöUilmesine fevkalâde bir gay- 
ı 'Iv v alınıl maktadır. Bolu ormâıı- 
'.an;;a bu sene 120000 den fazla 
aitae dikilmiştir. İktisat vekâleti 
çalışkan orman müdürlerini mükâ
fatlandırmaktadır.

Bolu orman ınüdiri Ali Rıza 
İH‘V bir takdirname ile taltif 
olunmuştur.

Yıldız fid a n lığ ı
Şehremaneti, bir kaç sone evvel 

Yıldızda bir fidanlık tesis etmişti. 
Bu fidanlıkta yetiştirilen her nevi 
fidanlar, maliyet fiatile satılıyor.

Bıı sene fidanlığın biraz tevsiile 
yalnız İstanbul ihtiyacına değ], 
diğer vilâyetlere de gönderilmek 
üzme fidan vo yi çek fidesi yetiş
tirilmesi tekarrür etmiştir.

Esasen son günlerde İstanbul- 
dan başka Ankaradaıı da bir çok 
talepler vaki olmuş ve Ânkaraya 
külliyetli miktarda fide gönderil
miştir.

Belediyenin yetiştirdiği bu fidan
lar çok rağbeti eolbettiğinden bu 
sene fidanlığa dalıa ziyade ehem
miyet verilecektir. Bundan başka 
şehremaneti yeni açtırdığı cadde- 
îere de bu fidanlardan bir kısmını 
dikecektir.

Ağaç dikilecek
B ogaziçiııin  elli, a tm ış seııc 

cvelki  lıaiini bilenler.  Anadolu ve

Rumeli sahillerinin dalıa yeşil, bıı 
günkü çorak ve yalçın tepelerinin 
büyük ve asırdide ağaçlarla mes
tur olduğunu temin ediyorlar. 
Boğaziçiııin bir çok yerleri bakım
sızlık yüzünden bugün çıplak 
kalmıştır. Bııııu nazarı dikkata. 
alan şehremaneti, evvelâ Çamlıca 
tepelerini teşçire karar vermiştir.

Bu karar vakıada tatbik edile
cektir. Çamlıca nı u teşçirinden 
sonra Vaniköymıden Kuzguncuğa 
kadar olan saha ve Rumelide de 
Bebek sutlarına ağaç dikilecektir.

Çıplak sahalara dikilecek ağaç
lara mütemadi bir tarzda dikkat 
edildiği takdirde 20,30 sene 
sonra Boğaziçi ııin eski tabii güzel
liğini alacağı talimin ediliyor.

Mecmuamızın birinci nüshası kalma
mıştır; diğer nüshalarda bitmek üzeredir, 
karilerimizden eksik nüshalarım tamam
lamak isteyenlerin mecmua müdürlüğüne 
müracaatları.

İdare M erkezim iz
İstanbul türbede sanayi birliği bina

sında Omum mektebi âlisi mezunları 
cemiyetinde.

Abona şeraiti

Bir seneliği on iki nüsha ilibarile 300 
altı aylığı 150 kuruştur. Yazı ve ilân iş
leri için mecmua müdürlüğüne müracaat 
edilmelidir.

i t iz a r  bu nüsha kesreti mündereeat dolavisile meslekdaşbmmızııı resimci 
i'■n koyamadık. Beyanı itizar ederiz.

tft&Şj&ci&t Nadiri mesul: MÜA'İF
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Traktörü ideal bir makinedir

B u tra k tö r , m o to runun  k u v v e tin in  b ü y ü k lü ğ ü n e  ra ğ m e n  ağ ırlığ ı 
ya ln ız  |  ton  k ad a rd ır, \ e  bu  seb eb te ıı h e r lıan g i b ir  a raz id e  k ab ili 
is tim ald ir. P ek  ko lay lık la  v e  em n iy e tle  u ıa ıiev re  y apab ilir ve az m e- 
vadd ı nıi'ışta'ile y ak tığ ın d an  pek ucuzdur. Arzu edilen  m a lu m at için 

>u a d re se  m ü racaa t ediniz:

F. H âusler
A gop yan  han No. 4 - 7 .  V oyvoda caddesi G alata  

İ S T A N B U L
Postu kutusu No. HM». Galata

f f i f
ı t w  1  ,i n . ; 2

ŞrntatiMjfru
~ Ş a y i  :
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M uhterem  okuyucularım ıza

Mecmualarınızı muntazaman abnak istiyorsanız abunala- 

rm.z! tecdit ediniz. Tecdit için bir ^  . evvel açık 

ve okunaklı adreslerinizle müracaat edilmesini ehem-

mivetle rica ederiz.

Orman Mektebi /VİİMİ Mezunlan Cemiye/i tayfından ayda lıir neşrolunur
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Ormanlarımız
Elde ettiğimiz hasılat ve mevcut teşkilât

•O rm anların  m ahsu lü  olaıı ah- 
yap beşeriyet*- doğduğu günden  
SlOuccye kad ar ve halt»  u ıedfcnin- 
ıio h ile  lOzuıını olan b ir m addedir»

Türki ye nmılıııriyotiııin nmunıl saha
fı £Q@ biri kikınırtru murahbaıdır. Vilâ
yetlerden »ılınan ffifthmıotı ve niüfehfts- 
siahırm fonnt tetkiklerine müsteniden 
yapılını orman haritasına nazaran hunim 
yüzde 15 i yani 12 milyon hektartu nr- 
nmıılii; olması u-.jip cdiyorsudu mütemadi 
ımdmrf.belur, gayur muntazam kesmeler, 
yangınlar. hayvan bakımı, bu la  uyum gibi 
bir çok «ebcıdur clolnyiHİle bunun üçte 
lıir mıkdan artık omum mefhumuna da- 
lıii olımyacak bir haldedir. O halde Tür- 
k iyimin bu günkü ormanlık sahasını tah
mini bir mkkarnin yedi buruk İlâ «ekiz 
uıilyoıı hektar o)uruk kabul edebiliriz, 
(yani umumi «ahumu takriben ? J  10 nu i 
memleketimizin umumi nufıouı «un is ta
tistiklere ıur/aran H  milyon olduğuna 
gf‘iv adanı başına 50 - 55 bol-.-
İ p  orman isabet etmektedir. îbıuıı mu
kabil Alnnınvadu araziye nispetle nrıımn- 
| î  ’,dnı yüzde 27 olduğundan mıhın lıa- 
şırııı Minik yüzde "22 boktur orman isabet 
ölmek tedir. İsvıçrede ise beher udum 
baştım yüzde 24 Frnasada yüzde JÛ Ital-

yııda yüzde 17.5 isabet etmekledir. H al
buki ormatjcdık iktisadiyatında nüfus hu- 
şiiim yüzde S3;S> rnıkdanndan dmı Orma
na imdik olan mem leketler sanayi ve 
ihliyac,itini fr-ıniıı iyin keremle ve tahta 
maımdâtı ithaline mecburdur. İhı ulak 
mukayeseden Türkiye nniıanbuırm ı da
hilî ihtiyarları latmiıı e ttik ten  m&du bü
yük bir ımkdur odun, kereste, tomruk, tra- 
're-in ve tali ta  kâğıt hamuru ihracına m ü
sait olacağı anlaşılır. Bftylik m ıkdarda 
ve halta henüz balta girmemiş orm anla
rımızda vardır. Ancak kereste ve odun 
sanayiinin tanıumile inkişaf edememesi 
ufirmuye ile umumi yolların azlığı bun
lardan lıakkîle istifade edilmesine mani 
oluyor Aşağıdaki satırlarım ız bu süzleri- 
nıizi ispata kâfi gelecektir.

1 Türkiye ormanlarının vüsati ve 
e n v a i:

İhı vü suttu bulunan ormaıılanıru/.- 
datı dört milyon hektar tohumdan ve- 
tişmiş koni ormanı olup bııda reçineli 
ve reçinesi/ eşesin ihtiva etmek üzre iki 
sınıfa av ıd ır,
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R<\vae-:1 ağaçları havi o m \ anlan nuzuı 
« i  buçuk milyot hektardır. Reçi- 

" > fcöjft yapraklarım döken ağaçlan 
h»x\ vvr&uvmar ise bir buçuk milyon hek- 
tar \ bananadır. Şah vc filizden yetişmiş 
kesidik. kışın yapraklarını döken îruvhru- 
köv maden direkliği ve ufak çapta ke- 
>Mo yapmağa yarar baltalık ormanlan- 
mat ise dört milyona yakındır.

Reçineli ağaçları bavi koru ormau- 
kır.mv/.da başlıca ağaçlar Köknar Ladin 
Sedir, Çaıu m a ı  ile Ardıç, porsuk dulr. 
Reçinesi?, ağaçlan havi koru ormanları
mızda başlıca ağaçlar 'Meşe. Gürgen. Diş
budak. Karağaç. Ihlamur. Akça ağaç 
Kestane. Kavak, kızıl ağaç. Şimşir, kayacık 
ve sairedir.

2 | Orman zenginliği:

Koru ormanlarının bu günkü kıymetini 
kati bir surette tayin etmek için ağaç 
cinslerinin tevzi tarzı ile ağaçların yaşının 
kesafetin bonitet yani toprağın mahsul
dar lığı kuvvei itibariye derecesinin mah- 
bjtiyet nispetinin bilinmesine lüzum 
vardır.

Otomntanmızdaki ağaçlan 0.3 ().(> ke
safetinde ve mutavassıt 120 130 senelik 
bir devr de idare edildiğini ve boniteti 
i l  -- 111 derecelinde bulunduğunu kabul 
edersek meşhur Alman ormancılarından 
Ş^vapah, Eberhart. tVitnenavvenn hası
lat cetvellerine nazaran vasati olarak re
çinelilerde 300 teçmesizlerde 230 işleıı- 
asreraş metre mikap beher hektarda ağaç 
mn-rtnliğ» mevcut olduğu tespit edilebilir.

Bu »Adara göte beher hektarda va* 
..  . .

rijpS - y 1 =*' : ' . 275 M* çerve-
*:■ haşcMv*’ bulnmnuş ohır. Koru, orman- 
î*omtzR» Meosznm „ 23 rnıkdan henüz 
« « r f f c  devresindeki a ğ a la r  ve fidanlar 
;3& sOjağ&k ■ derhal paraya tahvil

olunamaz bir yaşta olmasına göre bu 
mıkdarm tenzili icap .eder.

2 500 000 X  9  25 === .625 000 I  
2500000—625000=1S73 000 hektar kesil
meğe k ab iliy e t eşean ihtiva etmektedir. 
Beher hektarda 275 m3 ağaç servet mev
cut- olduğuna tıazaran koru ormanlarının 
ağaç servetinin hepsi 1.872.000 X  275 ==
515,625,000 metro mikaptır. Kezalik re- 
çinesiz koru ormanlarımız gençlik ve fi
danlar dalıi hesp edilmediği takdirde ve 
beher hektarda 200 m3 tehammüle göre 
225.000.000 m3 servete maliktir. Ağaç 
serveti 50 m3 olduğu kabul edildiğirib. 
göre 3.000.000 X  g  m3 130.000.000 met- • 
ve mikap eder.

BaltaBk ormanlarımızda Satış her yüz 
kilo bir kantar hesabı ile yapılmasından 
bir metro mikabın vezni vasatı 850 İdfc ' 
kabulü ile hepsinin vezni.

1.275.000.000. kantar eder. Kıymeti-/ 
ne gelince.

Orman tarifelerine nazaran kora orman 
kumdaki eşcamı beher gayrı mamûl 
metre. mikabmm bedeli 2 — 4 lira ara
sında ve mutavassıt üç lira ve istihsâl 
kavin yüzde otuz olarak kabul edildiği 
takdirde, ve gayri müşeccer sahalar ten
zil o undukta kıymetleri 1.209,375.000 
liradır.

Baltalık ormanlarımızda beher cedit 
kantar mutavassıt «altı* kunış orman 
bedeli olarak kıymeti muhammenesi. 

Kıymeti 76 000 000 kuruş 7 650000 000 
=  6 X 1  275 000 000 liradır. Bu hesaplara 
göre Türkiye ormanları umum servetinin 
kıymeti

Lira
1.299.373.000 koru ormalanmn kıymeti

76.500.000 baltalık » »

1.375.S75.000 liradır.

Sîptt : J-& 4

3 — Mıntıkalar orman sahaları:
Turkıyede ormanlarının en kesif bulunç 

dugu mıntıkalar ak ve k aradeniz maile
leridir.

Ormanların en az bulunduğu mmtı-

3

kadar ise vasati Anadolu ve kısmen şark 
vilâyetleridir.

Tabiat ormanları serin ve ruriıbetîı 
rüzgârlara maruz olan yerlere dağıtmış
tır. Mıntıka itibaride tahminî vüsatleri 
şövledir.

a ) Karadeniz mailesi Marmarada dahildir. •3.750,000 hektar koru ve baltalık,
m Akdeniz * 2.500.000 « « 4t

i ) Vasati Anadolu O.GOOJKJO '■ « <
s ) Vilay'atr şarkiye 0.650.000

7.500.000 hektardır.

4  Y ıllık  i s t ih s â l :

Jsribsalâtı seneviye fcuyudu mevcude 
ve jiazıraya nazaran 926 senesinde bedelli 
olarak 656,623 işlenmemiş metro mikap 
ve meccani köy halkına verilen de 421,906 
işlenmemiş metre mikaptır.

temin eylediği orman varidatı stıdur.

Lira
3.290143 
1,934090 
2.137319 
2,062531

Senesi
923
924
925
926 dır

927 Senesi mâliyesinde ormanlar va
ziyeti tabi iyelerine göre işlenme m in

tak sısr itibarile ve 504 numaralı kanun 
ahkâmı biteroaonluı tatbik edilmek şartı 
la satışlar yapılmağa başlamıştı. Satış 
miktarı 927 senesi, sinini sabıkadan 
dun olmakla beraber piyasanın tereffuu 
nispetinde orman bedelâtı tezyit edilmesi 
lı »sebile sen e i mezkûre varidatı da 926 
İ l i ! i  mâliyesinde olduğu gibi iki milyon 
lirayı tecavüz etmiştir. Ve - 92S senei 
mâliyesinde ilıale edilmiş bulunan bazı 
büyük ormanlar varidatı ile Orman hası
latı 2.300,000 lira ve 929 senesinde 
de bu miktarın asgarî nısfı derecesinde 
fazlalaşacağı . yaııi 3 milyonu tecavüz

edeceği bedihidir. Hatsadatı maruza or
manlarımızın vüsatine ve senevî neşvü 
nümayı haşabı mıkdarma göre istihsalat 
seneviyei hak ilavenin 1 3 vçde biri 
derecesindedir.

Ormanlarımızın fennî bir surette iş
letilmesi için evvelâ- muntazam haritala
rının alınması ve hakiki büyüklükleri 
ile mevcut servet, yıllık kesilecek mık- 
dar tayin ettirilmek üzre k a t i  amenaj- 
roan planlarının yapılması lâzımdır.

İşletmeğe esas olan bu mesele hal 
olduktan sonra üç. dürt milyon hektar 
vüsat m da olan koru ormanlarımızın her 
hektarından senede üç metre mikâp 
ağaç tecessümlerinden dokuz milyon 
metre mikâp senayi haşebi istihsali 
mümkündürki bu mikdardaıı 0  0 30 za
yiat badettenzü *3-6 milyon m- ahşap 
pazan ticarete arz edilebilecektir.

Baltalık ormanlarında ise tecessümatı 
seneviye beher hektarda iki metro mikâp 
olduğuna göre üç buçuk milyon hektar 
vusatında olan ormanlardan altı milyon 
metre mikâp mahrukat ve saire haşeb 
istihsal olunabilecektir.

İntifa kanununa göre köylülerin sarf 
ve istihlâk eylediği kereste ve mahrukat 
bedele tabi olmiyup bu mıkdar bemen



îstiKsdatı senevi yenin nısfına karip bîr 
miktarda olmasından yeni oruıaıı kar.unu 
ile küylSjte terk ohnıaeak bu ormanlar 
''îr  v"’-şçiyo tabi tutulmakla beraber 
hali bazınla bunlardan bedel alınmadığı 
farz olunduğu haîdedel koni ormanların
da hasılatı seneviyenin nısfı olan üç 
milyon metre mikâp beher metre mikâbı 
üç liradan dokuz milyon lira ve üç mil
yon metre mikâbı mahrukat ve saire 
odununun beher metre mikâbı sekiz yüz - 
elli kilodan baliğ olacağı yrimi beş kü

sur milyon cedit kantarın beher kantarı 
altı ila on kuruştan bir buçuk - iki mil
yon Kroki küsuratından sarfınazar olun
duğu takdirde on milyon lira varidat 
tenlin edecektir. Bu nııkdarüı yüzde elli
si masraf olarak kabul edildikte senevi 
devlete beş milyon lira varidat Partiye 
verebileceği ve orman kanununun iktisa

bı katıvet ettiğinde bu mıkdamı nısfı 
kadarı köv ahalisi ormanlarından teinin 
edileceğine göre varidat nukdan tedricen 
gayri safi olarak on milyon liraya baliğ 
olarak ur. Bn maksada en kısa yoldan 

vusul için mevcut ormanlarımızın yedi 
sekiz sene zarfında ve her sene birer 
milyon hektar olmak üzere aerofotometrı 
^sııli ile haritası alınmak ve katt planları 
terzim edilmek lazımdır.

Bu amcKyotun hitanımda dahilden 
ve hariçten ormanlantmza bir çok talip 
zuhur ed«*rek civar komşu devletlerin 
Sariye ve Munr ve Evrops kıtasındaki 
piyasa mahallen yavaş yavaş elimize 

i-emek survtîlc harice. ıstihssdatuntzm 
nısfı derecesinde sevkıyat yapıldıkta se
nevi aîtnnş v>'T!‘‘iş mslvon Türk lirası 

memhkot'T»3zf girecek! irk i bu miktarın 

lozsoivotüsı edeceği tesir de
' ««vsrıî kayrU,r.

5  — İstihsal v e  ihraç k ıym etleri
Yukarıdaki istihsallerden senede yüz

de elli nispetinde Mısır Suriye ve cüzi 
mıkdarba İtalya ve Fmnsaya ihracat ya
pılmaktadır. beher işlenmemiş metre 
mikâp toptan memleket dahili ve harice 
mutavassıt yirmi liraya satılmakta olm a||§ 
sına göre bu gün istihsalimizin kıy
meti 13.134.-hi0 =  20 X  050.273 liradır.
Bu mıkdann yansı bittabi ihracat -kıy*- - 
meti olur.

İstilısalat- ve ihracâhmızıîı envai çam . 
ve köknar ebniye tahtası ile yumurta : 
sandığı tahta ve talaş, kalas, meşe ye. 
kayın varil ve fuçu tahtası parke köprü 
kerestesi travers, dolap, araba alât ^ye- -- 
edevatı ve kürektik, çam ve katran tra- 
versi (lata) ve mısır için çam kemre; 
kiriş, fileııkit ve kütîe ve meşe yollama 
İmalat tarzları şimşir, kızdcık. dişbudak 
ceviz tomruk, ve kerestesidir.

İmalât tarzlan^b

7 - -  Türkiye ormanlarmda kereste, 
ve tahta ve saire ahşap imalatı üç farz - 
da icra eddmektedir.

1 — Balta mamulatı.
2 — Su hizan mamulatı.
3 — Ateşle- işler fabrika mamulatıdır..

Yarım ve yontma keresteler alçlu- 
mum balta işidir.

İnşaatta ve senayı muhtelifede isti- 
mâl edilmekte olan ince ve kaim tahta 
ve kalaslar ve kütle ve yollamalar su 
ve ateşle işler bizar ve el (testeresi ma

mulatıdır.

Su hızarları: Ekseriyetle köylere ve 
bir kısım cüzisi orman müteahhitlerine 
aittir. Turkiyede mevcut su hızarlarının 

ödedi vaktile iki üç bin mıkdaarjnda 
iken cıvan onnatdann traşîama ve gayri
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fennt kati yata tabi tutulmaları sebebin
den orman kalmamış ve uzaklaşmış ole-fû 
masından ekserisi harap olarak elyevm 
hali . faaliyette vo ekseriyetle Kasta
nım». Bolu. Bursa, Bilecik, Kocaeli. 
Çanakkale. Eskişehir Vilayetinde olarak 

su bizarı kalmıştır.

S en ev i is t ih s a la t : Sel ve daimiyül- 
’cereyan sular ile işlediğine göre yüz 
seksen gün ve yevmiye üç metre mikâp 
hesabile .100-125 gayri manıül metre nıik 
aptır. ateşle işler kereste fabrikaları ise 
Rize Vilâyetinde bir kastamnniniıı Küre 
ve Cide kay.alan.nda da birer ve Zongul- 
dkgm /Safranbolu ve Bartın kazalarında 
beş bolıda dört. Bozüyükte iki. Eskişe- 
hird.p dört ve Ankara merkezinde iki ve 
Izmirin Bavendir k azaba smd.-ı bir,
Al Üyede bir ve ufak imalâhı mahsus İs
tanbul ve Izmirde on ve tokat Ayancık 
ve Rizsdo birer ki ceman yekûn otuz üç 
adet ateş ve su ile müteharrik fabrika 
mevcuttur. i

Bunların senevi istihsalat- nnkdarı iki 
yüzeiîi bin gayrı mamul metre mikâptır. 
Sal i fiil arz fabrikalardan en mükemmeli 
Bozüyükte bulunan ErtuğruJ mebusu 
İbrahim beyin fabrikasıdır. E traf ye ci- 
vnrmda orman temin edildiği tnkdirdede 
senevi yetmiş beş seksen bi.n gayrı mamul 
metre mikap tomruk işleyebilecek kabili
yettedir. Kurayı sobada Sndıkzadelcre 
aı£ olanda İm seneden itibaren on beş 
yirmi bin metre mikap imalât, vapabilc- 
' ektir. Turna şirketine ait olan Zafcam- 
hobıdakı fabrika ve civan mûessesat 
scnçvi yirmi otur. .bin gayrı mamul m etre 
mikâp Smal edebilecek kabiliyette olup 
ösnabı tarafından ana göre tertibat alın
mak fadır. K ibrit şirketinden Zingal
onnfttı şirketine devr olunan çaugal ve
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zindan ormanları ile tevabûnd-'U de w‘e*-v- 
yüzbinmetre mikâp imalât yapılmak ö/r<- 
şimdiden ormanlar dahilinde dekovi ye 
havai hat tesisatı yapılmaktadır. Zingnl 
şirketi Ayancıkta bu sene üç bizar]i bir 
fabrika ile b ir talaş makinesi iki devvar 
ve birde rekkas desteresi ile faaliyete 
başlamış kati planın ikmalinde faaliyete 
geçecek edan büyük fabrikanın vazı esas 
resmi icra edilmiştir. 930 senesinde bu 
şirket kendisine ihale edilm iş ormanları
mızdan senevi metre mikâp gayrı
mamul kat ve imal edebilecek ve mikda- 
nn  nısfından ziy&aesrni memaliki ecne- 
biyeye ihraç i'debilecektir.

VçUıasd mevcut m ü e s s i r i - b i r  iki 
sene zarfında ûçyüzbiu metre mikâba 
vak m im alât yapabilecekterinden bu halde 
dahili umum ibıiyacat temin edildikten 
başka harice ve komşumuz Rom anyaya 
rekabet etmek üzre Sörye ve Mısır ve 
memaliki ecnebiye piyasalarına külli
yetli tahra 'e  saire nakl olunacaktır. Bu 
sebepten dahili kerestecilik ve sanayii 
haşebiyemn terekkisi için ithalât, mıkda- 
raım  tahd it vç b ir az sonra ithalim  kâ- 
milen men etmek lâzımdır. Aynı zam an
da memleketimizde «ıüessesat-ı çoğalmak 
için orman tarifelerinin tam im inde tom 
ruk olarak dahil ve hariç sarfiyatına b i
zar ınamulâimdan fazla bedel tahsis e t 
mek imkânım temin edecek su re tte  hari
cî ve dahilî sarfiyata ayrı ayrı orm an 
I >edelâtı£takdiri için  yeni orm an k a ım || 
nunda tertibat alınm ası zaruridir.

0  — O rm anlar aralarındaki çıplak 
sahalarla b irlik te orm anlar h a r itİ  diğer 
mahallerin ağaçlanarak im an iciıı 925/926 
senesinden itibaren orm an idarelerine ik i 
usul ittihaz ettirilu ıiştirk i bunlardan biri 
tohum  ve çeliklerin doğrudan • doğruya 
bu gibi yerlere, zer ve gars diğeri fidan-
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ı.ii-ıle bm-nlanla yetiştirilecek

W çeliklerin gttra ve t ev/ itdir. Her

lttntdttrbırı bm*r ılerece arttırılnıuk
.iıudivc kadar vilâyetle r dahilin-

h Wkuht* lif yerlerde olmak ûzı»re (çam

IVİI,, »e, kavın, akasya, 1okaliptüs,

link vc saire gibi tohumluıi- ve »6:

K vı kıoak çeliklerilc ceman «Ki* bek-

r  ikı 7» adet fidanlık t «nişi ve yeti

rı fi*inıı ve çeliklerin gmniynt ye tev-

»fı iıcm iısiiltniştir.

Ormanların amenajesine 
mübaşeret

Kezıdik bidayet cumhuriyetten 't**'» 
f.on yeniden teşkil /idman guruplar m«ri
fı-fili' onmııılıirımittil Hiueııajesim- haşla-
muf v,. şimdiye kadar linin. FM,şehir. 
Kütahya, Zongulhak, Kastaınoui. Kırklar- 
,.Jİ. ımtalyn. İçel, Muğla, Adamı, Marsın» 
vilayetlerinde olmak ûxen» f«maa 
lu'ktanlakt ormanların »menajeri ıknıAl 
wlılmış ve teşkili mukarrer dört görüp 
marfrf.le.ie hu sene zarfında mezkur 
mııehve takviye olunmuştur. Hu gurup- 
lamı haşlanndıı halkalı ve orman aiı 
mekteplerinden mezun hirer reis ile » ' 
nıpada tahsil görmüş yüksek orman nıek- 
ft.»„ mezunu mühendisler ve muavinlen 
b.ıhmm.ktadır. !b>r hir gni|* hir rria hır 
muavmı ve allı aded mühendis malık 
,duvak u/ere -* kişilik hir ormancı er
kanı barlnyesım teşkil etmektedir.

Katı vat perensipl*ri

Hrr mucibi kanun katıyat K'U» ittihaz 
, ıt p^r. te-ttder şunlardır.

ı - Ormanın fenneıı katıyat* ınüıc- 
olsa» (4madıg*nın kemiyet ve 

ntdW\v»n fen ittcnnırUn

ta rafından  yapılarak  keşif rapo r ve 
p ila ıdarıııın  vekâletçe bit tetk ik  lunittt.it 

kAmile husuli.

o Kntıyntın teminatlı mukaveleye 
raptı rn eğer müteahhit şirket ise kendi- 
<,,„e l-ir müdürü mesul tayin ettirilmek 
ve orman hüsusatı fenııiyesiıuıı komiser 
veya hususi fen memuru tarafındı! 
tedvir ettirilmesi.

.S ormanın derecei vüsat ve, servet 
ve müddeti mukavelenin uzunluğuna 

göre.
I,, Katiyafııı asri teşkilatla yapılması.

r ; İ eıvl ve he: masraflım müteahhide 
ait olmak üzre orman fen memuru koınser 
vı,v;, muavin! ve ormanın yangından 
m ıha Hizası için korucular istdıdamile 
bunların orıımn derııınındn iskânlarına 
elverişli sahid mesakiü ve mektep inşası- 
|v ço cu k  laı inin ben mucibi kanun tahsi
li iptidailerinin teinini.

,/, Amele ve miisfcabdiminden es- 
ll;)yi vazifede bir iş göremiyecek surette 
kazazede olacaklarla kaza neticesi vefat 
edeceklerin ailesine vekâletçe takdir edı- 

tazminatın müteahhit tarafından

itası
/,) Ormanda açık yer bırak ılım ya

rak fidanlıklar tesisi suretile behernhal 

te.şeiren iman.
Vesaire gibi ormanlarımızın imarını 

istihdaf edecek fcedabiri fenniye ve ida
riye gibi şeraiti mukavelenamelere derç 
edilmektedir. JŞemitı ımvküre ile müte
ahhit tarafından kanun ve nizam ve 
mukavele haricinde bir gün» muamele 
ifasına ve katıyafta israf»! vukuuna im
kan lunıkdıuiyarak ormanların dauni 
nıuhâhuaı âfurânİMimû teminine gayret

olunacaktır-
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Ormancılık r tısa d id ı c e v iy e  

is ta sy o n la r ı

Orman derim vb yu ennjnıda ve 
luıffı. fabrikalar kurbindfi tesis olunan 
nuıadnt havaiye istasyonlarının adedi 
dokuz olup bijo/a», onnau mektebi Alisi 
rvktorluğu ida verile, Eskişehir, Antalya 
Muğla, Ih h i i r ı t r .  Kast/ıımua, Artûvin
Mai'ıiş, Unlu orjnan idun lîftt i menfttıkın-
o’ııdır. Hu ısf.-ihyonbırın d İserisi son
sislı-ıtl 1 kıl ahit ile nıücellilerdirler.
Hunini' învU i?r»dnjı (■nsiıt.tf,U ımidürıyoti
uhııtsmdc Mİımık tm-a-'-mimı havaıyevi 
o ra vs* aylık cetvellerini rnc-zkûr enn 
fitti d.- ortunn işlen umum m üdürlüğü
ne temi ederle r-

I fa a le k  m e k te b i : fstmılmlda ve 
f',ı:;ın( m a u n d a  bir mman 

mefetrtbi »liri \:u ,hı, M ûdcmrişpimn a b  
ŝ b k  mektebi,,,bm neş’«t ,.},-rvk 

tahsil etmiştefdu* Oramı* 
mühendis u- m a m ırh n  bu mektep 
ten mezun olmak mecburiyetindedirler.
Orman mektebi sOMuden mezun .»bırak 

hfilwwu» iftOİitUHÜKİe-riu 
»dedi l«U I mmeertvM h  bundan Muin
onum, utiidiuıl mektebi de J-uıs
mi &§ »det ikim , d», e,.-d, r. ı, 
iâronı/dâ irtnıi ı» idari muamelat,
V.ı ile n:tikt.j),.fh>ifr Afi 

t vitri ndn Aîfi«İİ v«
VMm hektarlık ibl

talebe mevcudu
av.at, (ı 
»dit

dnp !
t/ra
«rdır.

İİKV.U-
memur-

tfı]-
tm-fctz<p h v l ı

bıfbdti çnhfttiak 
ürnıa.in 

öîııp hc-ı 
e f e n d ı ı  «* »fipj/Tim, t h i

Mekt.b,r, /ubon.tvvarlar,

İ,T *“ PİÜ B  '^ « İ b  m ,diktirİUtk 4
- 9't*t* ü  fiıı*yıff« t ı L

altı ay kadar ornnuı baş ımıdütiyı-th-rin- 
do sıtaj görmek mecburiyetindedirler. 
fiilhassa kendilerine müstakil bir orman 
kıtası verilerek her türlü muamelâtı ifa 
etmekle mükellef tutulurlar.

M evcut teşkilâtı umumiye
.M erk ez teşkilâtı : bir umum müdürün 

riyasetinde (i)  ameri aj man ve t e ş c i r  mü
dürlüğü, 12) ihalât ve lıesabat m üdürlüğü 
(•?) muhafaza ve felrişat m üdürlüğü ııamile 
üç şubeyi ih t i v a  ö lm e k te d i r .

Ilcvcti tefiişiye m üdüriyetin in  de beş 
adet, orman müfettişi umumisi vardır. 
Vilâyet orm an teşkilâtı :

1 sekiz baş m üdüriyet.
2 ■- beş m üstakil >

|  '  },llf  m üdüriyetlere mülhak on üç 
adet omum ıııüdüriveii.

be; baş m üdüriyette  b ir  veya 
Aı ve buttu unumtolüim  kesretine, güre 
-I adermeı-kez müdürü ye in  m ıntıka m üfet
tişi olmak üzer»- oluz müfettişi vardır.

'* İ V) udef lufılo ndis ve fen me- 
n",rw il** Ş f  ndvt muhafaza memuru 
kari rom uzda bulunmaktadır.

e m nam elşt , İha,-et m em „rla n
il- k « i|.l.-r  le,lA. r, w r i  hilmmım om ıan

rae^fMurler. Binaenaleyh 
■nmı.ııeılıt m em Jekelim itin muhtelif şu-
li -fiı uUreye „■ SIHHİ, esinde mühim bir 
tnevkı ılı razı için e 
iâbîri

»«tî/ıtn olduktan ıtıra

k'nbşmafctadır. O rm an 
nnnun mıldüflilğünfın m (ite fennili ve 

m e m le k e ti  t a n ıy a n  ~
. i . . .  l> m  Ui se r en m uktedir 
, , <J “ '■ e e r ,H,’afl,tdan idare edilme- 

;  • !  verilen tafeilâ,
‘ ‘‘ IU 11 .üüstehan olm afetad ır:

A. M İTH AT

ve
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Mukaddes ölüm arkasından
Aziz koçunun (emiz ruhunu

Gem,* ve dine Mam’if vekili Necati 
Beyin öldüğünü duyduğûm vnnau nasıl 

ve resmini her görücümdc 
misil haşyetle irgilnıişsem bu urslaıt ya- 
pdı çelik vucuilu hocamdı aramızdan 
ufulünadu o derece derin bir hayret ve 
teessür içinde kani 'olamadım! Nasıl oldu- 
da bu pak ııasiye, o lekesiz insan, temiz 
ve naıausk&r adam çinisek gibi bir hızla 
mevsimsiz ve zamansız bu metfenin ebedi 
nıe'vasın.ı göçtü gitti... Tahayyül ve tar 
sav\*ur edemiyorum,,.:

Allahın, büyük cezalarım, kalır - vs 
gadabım duyar, okur, bilirdim. Fakat 
sevdiklerini — yürekten koparırcasına. - — 
bu kadar ani ve şedit bir surette elimiz- J 
den alacağını katiyen hatırıma geticenıez- 
dira! Biz, en hürmetkâr talebeleri, daha 
pek çok defa onun elini öpecek, sevimli 
simasını görerek, merbutiyetimizi takviye 
edecek iken son nefesinde bile göremeden 
sun hizmetini hil>* yapamadan onu gay- 
betmek Yarabbi ne acı ne telhkâm bir 
^ey L

Vah. Sevgili L stadım!., daha senin 
kurduğun eserîar üzerinde yürüyecekken 
bu azgın feleğin çarhma takılmak nene 
gerek!., senin emsalsiz bir aşkla büyüttü
ğün hu mektep, yetiştirdiğin talebe, yûk- 
seiuıesine bütün varlığınla çalıştığın hu 
meslek böyle bikes, bivayenıi kalacaktı'?!- 
\  ah az ve çır çıplak maddi mevcudiyetin 
bde herkese imtisal numunesi olmağa se- 
i .  ş-.-reuî bir varlık iken kürsünün haşııı- 

• Sövlena ayrılacaktın

Biz seni kır sakallanılın ulunda, mil
letine, vatanına, talebesine son vazife 
kudretimde sarfeuniş, artık dünyadaki 
hayatunn üzerine bir set çeken, ihtiyar 
lıalinde hatalarımızı, kusurlarımızı af ettir
dikten sonra gözlerini kapayacak ve bu 
suretle yüzlerce kişilik şerefli bir tedris 
bidesinin ortasında yine ağliyarak, hıç
kırarak fakat — hiç. olmazsa - - hu kadar 
derin ve içli olmıyan bir acile ebedi •üıe't- 
fenine koyacak zannediyorduk...

Sen ise. bize hastalığım, iztırablanm 
duyurmadan ani bir göz kırpması 
arasında sessiz, sedasız kayboldun... Bu 
esrar, bu hız, tehalük neydi aziz"hocam!

Biliyorum ki, Rabbin huzuruna parlak 
ve şerefli bir hizmet yığın il e çıkıyorsun. 
Fakat keşki bize sonsuz: elem ve acı. ye
ren bu yüksek çıkış bir az arda kalsay- 
dıda bir parça daha seni yanımızda, ba
şımızda görsevdik—

Artık Eıademki azrâelin kolları al
tında zebun kalarak bu kabre gömüldün. 
Bizden sana binbir kere gufran ve rah
met olsun... Yat... Fakat göz yaşlarımız: 
dinmiyor.. Bunu susduracak olan, ancak 
senin kadar vefakâr çalışabilecek halefin
dir.

Ebedi me’vanda istiralıatle uyu hoca- 
çığım...

12 . 7 j  920
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Nonne 3
t i? h* uıi«hadaa maka» )

Seher ağaçta bulunan yumurta adedi 
takriben 80—• 50ü arasında idi. İtiuah 
bir aramada yumurtaların ancak l/s 1 bu
lunduğu kabul olunduğuna nazaran daha 
bazı nuiiıallerede mücadeleyi teşmil etıııe- 
rciz İC!ıj> edecekti,

B i bap ta. mevcut asarda ne zaman 
ağaçların kısmen, aezaman tamamen yap
raktan tecrit edileceğine dair bir kayit 
bulmak ümidi maatteessüf bizi aldatmış
tır. Bu kabil bir şey bulunamamıştır. 
Halen ır.eecut ibrelerle ciridinim adedine 
nazaran bir hüküm çıkarmak mecburiyeti 
hasıl ölmüştür.

Mayıs btışuamkifc yı-raufta toplamak 
hitti. Sürfeler yumurtadan çıktılar. Bu- 
Vıaptâ bir fikri hakiki hasıl etııit'k inak' 
yadıtc vr pmfeâ&ür Ih*. Woif}in (Hvsiye- 
sile İcap tele» meşocirde ağaçların aitmn 
İ  Is» m* M. (.Vresin k âğ. darı yayudı.

< Foraüıcbes Flugblatr |  m 7 numara
sında. nıştıi» ve turtsi istilâsının omumda 
kontrolü için ve arsenikle ilaçlamalarda 
tıufuhirî tahaffsuâye olaruk tavsiye edilen 
V* bizfic* yalına teşhis zaaurıds kulîam* 
Uuî bu kâğıtlardan istifade edilememiştir.

Ht’iTıckadar yatıhş bir muamele yap
tığımızı VUmeyorsernda gene ıh- hor han
gi bîr hataanan bulunması melhuzdur. 
Bu kâğıtların yosurt ve saıresi tömiztenerek 
toprak üzerine muntazaman yayıiıvuştı 
Biraz derince vaziyeticıine nazaran üzer
lerine düşecek hafif tırtıl kazuratının uç
mazına imkân yoktu. Bundan başka kâ
ğıtlar tepeleri iyi teşekkül etmiş ve cn

ziyade haşarattan korkulan mahallere tef
riş edilmişti. Buna rağmen ağaçlardan 
pek az rnevadı süfliye döküldüğünden bir 
fikir edinemiyorduk. Bunun başlıca sebe
bi tırtıllar henüz süfre halinde ol
duklarından az miktarda ıfrağatta bulun- 
malarmdan iıaşldir. Diğer taraftan ilaçla
ma ikinci ile üçüncü, üşül (1) arasında 
yapılmak îâzimeden bulunduğundan Gere
sin kâğıtları ian esile yapılan tetkikaumız- 
dan kat’î bir netice istihraç edilmemişti.

Haziran «vasıtmda bile kâğıtlara dö
külen roevack gaita pek azdı. Haziran 
sonlarında iiâçJuma başladığı esnada kâ
ğıtlara daha ziyade kazurat dökülüyordu. 
Fakat arlık erken teşhis zamanı geçmiş
ti Bununla beraber erbabının bu Geresin 
kâğıtları ianesile buhasusta vasi b ir fikir 
elde edebileceklerini imkân dahilinde bu
luyorum.

Merck, fabrikası tertibatını ana göre 
almak üzre ilaçlanacak saha vüsatinin ta
yininde ısrar ediyordu.

12 Mayısta keyfiyetin b ir Haziranda 
ve ıslak havalar yüzünden trm llan n  büyü
memesi lıasebile 15 ve bilahara 27 hazi
rana talik edildiği, Merck, e bildirildi. 
Nihayet 150 hektarın Forstesturm ide 
ilaçlanması emri v e rild i. İlâçlarıma 
esnasında hu m iktar 158 hektara 
çıktı. 40 hektarlık mücavir b ir hü r 
susi ormanın ilâvesile tekmil saha .200 
nektara baliğ oldu. Bu surede m iktarı 
matlup dolduruldu. Aksi taktirde 200 
hektardan dun bulunan m ahaller için fab- 

(1) Deri değiştirme



v.« mana azimet ve avdet uçuşlarını 
hesap etmektedir. Bu müddet zar- 

Kootü boş oturmamıştı. Tehlikeye 
marut ati ettiği veya tehlikeye maruz ol- 
ıtuğıı kendisine ihbar edilen meşeorelerde 
tetkikatma devanı etti. Buralarda tetki- 
k.-u hastalıksız tırtıl adedile mevcut ibre 
miktarı arasındaki nisbete dairdi. Yumur
ta toplamak mevsimi çoktan geçmişti.

Geresin kâğıtlardı- bir şeye desteres 
olunamıyordu. Tırtıl toplamaktan başka 
bir çare kalmamıştı, (»enç eşear gayet 
dikkatle kesiliyordu büyük ağaçlara ise 
uyaklarında demir gevilı bulunan amele
ler çıkarılarak dallan destere ile kesiyor
lar ; bunları iple aşağıya sarkıtıyorlardı.

Bunu müteakip aşağı sağılım ve dal
ların üzerinde bulunan tırtıllar tadat olu
nuyordu esas itiburile bıı doğru olmakla 
beraber fazla zumun işgıil ettiğinden iş 
ilerlemiyordu. Fakat Koot/. bu aralık ken
di sade dahiyane sırt tecrübesi usulünü 
keşfetti, Bu usul sadeliğine rağmen kafi 
derecede vazıh neticeler veriyor. Sürat 
noktai ııa/aruulıın luürnernhiyeti vardı. 
Bu usulde bir amele bastonla yetişilmesi 
mümkün olan dalların veya goııç ağaçla
rın altına rfıkı'ıa varır gibi eğliyordu. Dal 
veya ağaç şiddette sarsıldıktan sonra a- 
melenin sırtına dökülen tırtıllar tadat o- 
iunuynrdu. Hu suretle ormanın her tara
fında -ırt terrüheleri alınarak istilâ hak
kımla pek seri ve iyi bir fikir edinildi. 
Hatta sırt teerühelerile evelce yumurta 
tadat olunan mahaller kontrol edilerek 
aynı ııetayice desiitvs olunmuştur.

Tayyare ile ilaçlımla *29 Hazirandan 
T Temmuz» kadar devanı elti.

ViMikersiıı pilot ( Haemeheıı )in idare 
ptlriri D İÜ"» markalı tayyaresi kullanıldı.

i- .’: mtaeı orman idaresi tarafından

V £  -------------------------------- 10 — Sayı : lö

kootza, Meı*ck tarafından Dr. Schubert 
ve Yakohsa, tevdi edilmişti. Kusursuz 
ve ııifaksız bir teşriki mesai ' sayesinde 
müddeti kaille zarfında vazife şavam ineni
nin yet bir halde ikmâl edildi. Muvaffakiyet 
tanı idi. İlaçlama gününün ferdasında tır
tılların ekserisi vücutları gevşemiş bir 
halde dallarda oturuyorlardı. İbreleri ke
mirenlerin miktarları pek azdı. Üçüncü 
dördüncü günlerde sağlam kalmış bir 
tırtıl pek güçlükle buluna biliyordu. Hepsi 
ölerek yerlere serilmişti veyalıutta ölü 
olarak ibrelerin arasında kalmiş veya ağ
larında saklanmıştı.

Mesverede mahlut bulunan Ladinlerin 
tepesinde ölmüş veya ölmek üzre bu
lunan bir çok iğrenç tırtıl kümeleri 
toplanmıştı, Bıı adeta dudııkazı rahip 
tırtıllarının eşçar tepelerine toplanup öl
mesini mucip olan hastalığa mahsus tipik 
bir şekli andırıyordu: Fakat maatteessüf 
tırtıl kadavraları arasından yerde çok 
miktarda. Taclıina. sineklerinin ölüsü ya
tıyordu.

S# , 5
Bazi taraflarda musap bütün meşacırı 

ilaçlamak suret ile istilânın tamamen önü 
alındığından haberdar oldum. Bundaki 
muvaffakiyetin parlaklığından hiç şüphe 
etmiyorum. Buna rağmen muameleyi ters 
bnlııyıınım. Çünkü masarif elde edilen 
muvaffakiyete nisbefcen pek fahiştir.

Tabiatın bizzat başaracağı işlere lüzu- 
li bir surette müdahale edilmesini her 
ne olursa olsun hatalı buluyorum. BiUı 
lüzum bir işe sokulan fabrikalarda muta
zarrır olurlar. Zira edilen yüksek masarif
ler tarafımızdan bini tatbikinda feevkal- 
ade kıymetli bulunduğu teslim edilen 
binefsihi her dfırlü sitayişin fevkindeki 
aıııeliyeyi itibardan düşürür. Hasılı kul
landığımız Esturmit ve Forstesturmitiıı

»Sayı : 18 Yıl : 2
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rte insanlara ve nede hayvanatı ehliye ve 
valışiveye bir mazarratı dokvmnanuştır. 
Yalınız 192i! da iki ineğin öldüğünden 
halis ediliyordu. Halbuki bunlardan biri 
ı hlçlanmak amel iyesi başlamazdan evci 
ölmüştür. Diğerinin sahibide hükümetten 
tazminat iddiasına kıyam etmemiştir.

Bundan anlaşılıyor ki ikinci inekte 
başka bir .şeyden ölmüştür. Keza 1927 
sonesinde ııurıtaka dahilinde beş, Oervus 
dananın, daimi surette eğlendikleri bir 
çayu’ hizzarure birlikte ilâçlammştır. Fer
dası günü bunlara yiııe orada tesadüf edil
diği gibi hilalıarada kendilerine birşeyeik 
olmamıştır. Bunun gilu ardamda bir zarar 
dokunmadığı lıis eeiJmiştir. Bundan anla- 
ifilıyorki Merkin kullandığı arsenik müs
tahzaratı tehlikesizdir. Diğer fabrikaların
da aynı evsafta mal çıkardıklarını zan 
ederim. Fakat bunlar lıakkında bir müta
laa yörütemem. Ben yalnız bizzat gördü
ğüm şeyi metli ederim.

Raporumda zikr udileri tarihler asla 
bir düstur teşkil etmezler. Bunlar yarimiz 
yaptığımız, mücadelenin ne günlerde ce
reyan ettiğinden başka tür şeye delâlet 
etmezler. Bilakis 1927 gayet rutubetli 
ve yazı soğuk bir sone olduğundan gös
terilen tarihlerin düstur ittihazından içti
nap edilmesini ihtar etlerim. Bu müna
sebetle mücadele neticesi ve istikbâl için 
dıirtıır olmak üzre bervoçhj ati mevadı 
rikrode cağını.

n I J'.n iyisi tahiatta htıkahil istilalar 
az bir müddet, zarfında müııdefi oldukla-
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rıiKİan Nonııe haşaresmo karşı olan mü
cadelede bizzat yedi tabiata terk ediğ
in lir.

Güzel havalarda musap meşacirdo do
landığını zamanlar tachinalar okadar çok- 
turki bir taraftan tırtılların yağân ka
zuratıma pıtırtıları arasında bunların 
vızıltılarım aynen işitiyordum.

Bu sebepten Taclıiııalarında birlikte 
üredikleri takdirde bu istilânın 3 • -1 se
neden fazla devam etmesi mümkün de
ğildir zannediyorum.

Burada yedibeşerin müdahalesi ııafca- 
dar az olursa istilâ o nisbette süratle sö
ner. Netekiııı Kootzıın berayı tecrübe tel 
kafeslere koyduğu Tavhirıalannıış tırtıllar 
noktai mizanım takviye etmiştir.

h ) Kurumasından korkulan meşacirin 
kısmen veya kâmilen yapraktan tecridine 
her halde ııırtmaniat edilmelidir. Bu bap
ta mümkün olan en müessir ve ucuz mü
cadele tayyare ile arscnikleme usulüdür.

Fakat evvel bevvel istilânın şümuli 
ve ilâçlarıacak satıh hakkında bir fikri 
uızilı elde ettikten sonra usulün tatbikina 
girişmek şarttır. Şimdi 1928 mücadele
sine hazırlanmakla meşgulüz. Bu müca
dele, Strelitz. de artık icap etmeyeceksede, 
Langhagende gayri kabili içtinaptır.

Gene mücadeleyi idare edecek Kootz 
teşhis usulleri taharrisile meşguldür. Ya 
kendisinin veyahut diğer birisinin basit 
ve mucibi memnuniyet bir usul bulaca
ğını ümit ederiz.

M i ' s t a f a  R em zi
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Ai alık tı aranılması lâzungelen birçcy 
varsa oda avdan hüsnü istifade çimektir. 
''Utıun için avcının çok dikkat etmesi 
; Anındır. ufak bir ihmâl avcının bütün 
mesaisini boşa çıkarır, aynizamanda ava 
kendi istifadesini temin için bunlara dikkat 
etuıesi lâzımdır..

Kazanılan bir avdan azamî isti
fade temin etmek.

Heder olmasından sakınmak.
İlerde müzaaf bir şekilde istifa

de teminini düşünmek.

Kazanılan bir avdan azami istifade te
min etmek, bu maddeye riayet etmek 
çok lâzımdır, hâlbuki başka mütenıeddin 
memleketlerde bunu düşünmiye ihtiyaç 
yoktur, çünkü herbir vesait mebzul oldu
ğundan avcı derhâl avını satar Av saha
larında hangi av mebzûl ise onun için 
hemeye ihtiyaç varsa yapılmıştır. Konser
ve. Yağ. Yün temizleme, fabrikaları 
mevruttur.

Bizde ise hiç birşey yoktur, bunlar 
ile çığrışmak yalnız avcının himmetine 
kalmıştır, bununiçindir ki bizde avcılık 
-1 i ir*' r memleketlere nisbetle biraz zordur.

MisSioî.-ırak Domuz avım zikir edebi* 
’.ınz. bu hayvanın eti ve yağı birde yele
linden istifade edilir. Bundan istifade 

için temizlemeden eveî volesini 
ç^jermadı. hayvtkı; güzelce teroizlejneîi 
•ç yajâarrü yazık etmemeli.

'jm sj oıastak bir domuzdan 200 Ğr.

dan 300 Gr. yele ( Kıl ) alınması kabil
dir. Bugün kıl piyasası kilosu 800 -1200 
kuruşa satılmaktadır.

Bir Domuz vasati olarak avcıya .70 
lira kadar bir faide temin eder, yalnız 
bir şartladırki istifade yolunu bilmeli.

Domuz avı ile oğraşmakda memleket 
için iki cihetten faydalıdır..

Mâİûmaîrki Domuzlar tarlaların düş* 
marndır. 0-7 taneden mürekkep ufak bir 
sürü |H  saat zarfında bir hektarlık ara1 
zide bulunan bilcürnle.hububatı mahveder. 
Gayet mütevellit olduğundan neslen im
hası gayrikabildir. Çok seri kaçar avıda 
müşküldür, ancak sürekli avla muvaffak 
olunabilir, çok teessüf olunurki memleke
timizde istifâde edilmemektedir. Bir çok 
yerlerde hayvanı iflâf eder bırakırlar. Se
nevi 2000 Domuz itlâfedilebildığini tahmin 
edersek köylünün iradından senevi 140000 
lira zayi oHuğunu görmekteyiz, hâlbuki 
köylülerimiz bundan istifade yolunu an
lamış olsalar senevi asgari olarak 1.500,000 
lira bir varidat temineder. Daha doğru 
düşünmek lâzım gelirse bunları köylüden 
beklemek Ubomdeğildir. sermayedarların 
burada büyük rol oynamaları ve köylüyü 
teşrik etmeleri lâzımdır.

II —Heder olmalından «atanmak: 
m -H erde müzaaf bir şekilde 

istifade temini

En birinci çare olarak hayvanlan 
mevsiminde ariamalıdır. Hher vakit

ava: çıkılmaz, her avcı bunu kendisine 
düstur ittihaz etmelidir. Avcılıkta kafiyyen 
zehir istimâl edilmemelidir, Av vurulduk
tan sonra iyi bir surette takip edilmelidir. 
Kurttan başka bir senelik bavvana doku
nulması caiz değildir, uzun müddet avla 
iştigal edenlerin bu hususta melekeleri 
vardır, manialı arazide avı terassut etmek 
kolay olduğundan görülen avm erkek ve 
dişisini tefrik kabildir, dişi hayvana doku
nmak yine doğru değildir... Düzlük ara
zide tabiatile avcı bunian gözetlemek 
fırsatım gövemez.

İkinci bir misâl olarak tilki avını zİkr 
edelim,. Tilki avı çok cğieneeli• hoş bir 
avdır, memleketimizin her tarafında bulu
nur, Tilki avının mevsimi ikinci teşrin 
iptidasından şubata kadar devam eder, 
İn,* avda kuvvetli köpeklere ihtiyaç var
dır, avcının takip etmesi kabil değildir. 
Tilki mcvroiı olarak kilometrelerca kaçtığı 
vskidir, efe sreçdiği «ıstia ihmâl etmi- 
yf-rek yüzmeli telim» halinde çıkarmalı, 
tırnak, jkuyruk, burun kulaktan üzerinde 
bırakmalı deriyi fm-Htıe çevirip rüzgâra 
ar/etcıeli, kulak dipleri bolca tuzlamalidır. 
Tilkinin mevkie ğOre kıymetleri tebalûf 
eder bizde dört nevî tilki çıkar. Arap cinsi, 
Esmer cins. Beyaz cins Kurvaze cinsi,. 
Araıı cins: ■ cenup vilâyetlerimizde Esmer 
cins d* -Çamtkkale ve iarmlcniz havalisin
de bulunur. Beyaz cins dahi § Sivas, hava
lisinde Kurvaze cinsini de Erzurum hava- 
Usindc bulunur. Arap cinsi mallar ufak 
nlmasmdıuı kiym.eri.eri yüksek değildir! 
açık renk ve yumuşak'tüylü olursa nisbe- 
ien kıymetlidir.

Esmer cinsin - boya kabulünde müşkü
lâta, tesadüf edildiğinden avrnpa piyasa
sında makbuliveti yoktur.

Beyaz cins tüyleri yumuşak olması ve 
renk itibaride açık bulnmasımlân fiatı

yüksektir, ihracat doğrudan doğruya fab
rikalara sevk olunur, bunları ala«ka tökL 

sini takliden boyarlar, yumuşak olmasından 
çok güzel olur.

Erzurum havalisi mallan - natûrel ola
rak istimal edilir, kurvaze olduğundan 
çokmak bûldur. Ender olarak Siyah tilki, 
bâzan çıkar. Erzurum mallarının gır arjâKte 
tilkilerine müşabeheti olduğundan fıatça 
lüksek (ir. Arjante tabir edilen ve mavi 
tilki beyaz tilki, münhasıran Sibirya. 
Kanada» Şimali Amerikadada bulunmak
tadır. Bizde bunları yetiştirmek kabil 
değildir. Zira iklim müsaade etmez, fakat 
Erzurum havalisinde bulunan hayvanların 
ıslâhı kabildir.

Son zamanlarda nüfusun artmasından 
beşeriyet her bir karış toprağa tesahup 
ettiğinden hayvanatı vabşiyenin çok 
eksilmesine sebep olmuştur. Bunu 
nazanitibüra alan vç iirihni müsait 
»lan memleketler halen bu kıymeti» 
hayvanları yetişfirmektedirler, bu hususta 
AnH-rikayı gösterebiliriz. Rârbıumumiden 
evvel Ruşyada dahi başlanmamıştı, bu iş ' 
için büyük sermayeye lüzum yoktur, bu 

k*ins tilkilerin bulunduğu ormanlar birinci 
emirde kamışlık ve çalılıklardan tatlıir 
odilir, kamışlık mahallerde yürüyen til
kinin kalça yünleri bozuk olduğundan 
kıymetini son derece düşürür.

II — Hayvanın diğer ormanlara 
kaçmasını men etmek kasdıla meda
rı teayüşü «'lan hayvanat bulunduru
lur. bu sebeple tilki dahi civarlara gjt^y.; 
inekten ve kendisi temini maişetten âzâde 
kılınmış olur.

HI — Tilki için yuvalar husule, 
getirilir.

IV H  Bu gibi ormanlara kimse bı
rakılmaz ve silâh kullandırılmaz.



Y unkersiu hususî tayyareleri kullanılarak
orman haşaratına karsı •>. - • >

Forst-Esturmit - le mücadele

Yoktaki 1912 senesinde fen memuru, 
Zimmermann. her keşten evvel vesaiti 
havaiye ianesile orman hamaratının im
hası için ruhsat almaya teşebbüs etmişti, 
Tayyarecilik henüz mumaileyhin fikrini 
mevkii tatbika koyacak dere-cede inkişaf 
etmemişti.

Harbi umumi esnasında tayyarecili
ğin soıı derece tarakkisi ve harpten, 
sonra yapılan daha entempestif haşarat 
mücadeleleri bize evvelce Zhıınıermana 
tarafından teklif edilen usulle orman 
haşaratına karşı ameli ve muvaffkıvetli 
bir mücadele icrası ve tehdit edici isti
laların bastırılması mümkün olduğunu 
göstermiştir.

Amerikada ilk mücadele 1917 sene
sinde. pamuk Tarlalarına ve ormanlara 
ariz olan haşarata karşı gayet rmıvaffa- 
kıvetle tatbik edilmiştir.

.Umanyada E. Merck ve Yunkers 
fabrikalarında ilk tecrübeyi 1927 de yap
tılar.

î&aaelerdcnhen bağ ve bahçelerde 
kullanılan Dr. Stonnm. conchyîis anı- 
bıguellâ, ya karşı kullanılan ilâcından 
Darrmştadt. daki E. Merck kimya labri- 
ka.-r.nnv, Forşt - Esttumıit, i neşet etmiştir.

Forst - Esturmitı gayet rakik, iyi, 
saçılır toz halinde bir zehirdir Tayya
reden saçılan böyle bir maddenin iyi da
ğılması için burada tafsilâta ğirişihnesî'/’ 
bizi sadadivı haricine çıkaracak olan ken
dine mahsus evsafı hikemiyeyi haiz . ol
ması muktazidir.

E. Merck fabrikasının orman haşa, 
ratile mücadele hususundaki büyük- tec-' 
röleleri w  bu vadide elde -ettiği: muvâik,.-. 
fakıyetler ilâcın en iyi neviden olacâğfc- d 
mn bir zunânıdır garanti).

Diğer taraftan Yunkers fabrikası .or.Ş: 
man haşaratı mücadelelerine ’salih mü
kemmel bir tayyare getirmeye ehemnu--* 
yet veriyordu.

Bu sebepten Yunkersin salıib saçma 
tertibatını haiz sırf madeni Tayyare nu
munelerinin en elverişli oldukln şüphe
den varestedir. Bu tayyareler her uçuşta 
550 Kğ Forst-— Esturmit alabilecek bir 
cesamettedirler. Bunların saçmaya mah
sus tertibatı toz halinde bulunan zehirli 
maddenin orman eşçarınm tepelerine da
ğılmasını temin etmektedir.

Bu ameliye E, Merck ve yunkers şir
ketleri tarafından ilk defa 1925 senesin
de mevkii tatbika konulabilmiştir.

Böylelikle bu orman tilki çifliği unva
nım abr. nesil düzelir, çok kıymetli tilki
ler elde ezfihr. -Bir kaç sene evvel bu 

yetiştirilen bir mavi tilki Nevyork 
( «SÖO i dolara satılmıştır, 

â ts e r i  azaerikada (2500 - 3000 } arasın

da Arjante ve mavi tilki çıkar, bunların 
fiyatı asgari (350 ile 400) dolardan 
başlar. Bu hatlar şua üzerindedir. Fevka
lâdeler bu hatlardan hariçtir.

Kürklü
ABDÜL£a ö İB

Sayı : 18 15

1928 senesi son ballarına kadar mez
kûr şirketler taralından tedavi edilen or- 

' manlar berveçhi atidir.

1925 de:
100 Ha Potum ern da Hohembruch ci

varında bir tayyare ile Lymarıtria mo
nachaya karşı.

400 Ha Arnbark (Oborpfalz) civarında 
bir tayyare de, Bupalus . pinlarius e  
karşı. .;  .

19̂ 26 da:
. 3123 Ha Schneidtmühl sancağında 

Lymarıtria monachaya karŞt üç tayyare

227. Ha Meeklcnburg-^-Strelitz.'e Ly- 
raarıtnamonachaya karşı bir tayyare ile. h:

550 Ha Geisenfeld (Oberbayern) de 
Bupaluş piniarius e  karşı iki tayyre ile.

500 Ha Pirmasens (Pfalz) de bir tay
yare ile B. piniarius e karşı:

. 1 9 2 7
993 Ha Groşs— Linıchen . de L. mo- 

nnchaya karşı, iki tayyare ile.
201 Ha Mecklenborg -—Strelitz L. 

monachaya karşı bir tayyare ile.
70 Ha Baden de, Lophyrus piniye 

karşı bir tayyare ile, . .... .••->. .

1929 de ̂ v
203 İL; Mecklenburg —Ştrelitz L. 

monachaya karşı bir tayyare ile. ■
192 Ha Heideberg kasabası ormanın

da l.ophyrus piniye karşı bir tayyare île ..
lt/d>,5 Ha Hessende. B. Piniarius a 

karşı bir tayyare il&
12u Ha Baviyerâ da B. piniarius a 

kfırşı bir tayyare ile.
1407 Ha Mecklenburg — Schvverin de 

B. piniarius a karşı bir tayyare ile.
1995 Ha Pomraerıı,.. de B. piniarius a 

karşı iki tayyare ile.

Hasılı 1025 senesine kadar E, 
ve yunkers şirketleri tarafından 
edilen ormanların mecmu vüsati 1025ı 
baliğ olmuştur.

Tayyarelerin mahallerinde tedavjvo 
amade bir hale getirilmesi bir kaç saabt 
mütevakkıftır.

Bu madeni tayyareler tesiratı hav;ıj. 
ye mukavim olduklarimian hariçte î-.ua- 
kılabilirler.

Esturmide dolu fıçılar mücadele ma. 
hallinde mahfuz bir yere komır. Müte
addit fıçılar yağmurdan muhafaza k-j,, 
bir tente akm a alınabilirler. İlaç, tayyare
ye 29. kiloluk kaplarla boşaltılır. Bunun 
için dört veya beş ameleye ihtiyaç vardır. 
Estormlt fıçılardan hususi tercih&u 
bir mesnet sayesinde suhuletle boşa]tdır.

Tayyare yere konduktan sonra dûn. bes 
dakika sonra tekrar havalanabilir. Akşam 
ve- sabahleyin roz ormanlara gayet iv i 
düştüğünden uçuşlar için bussatiar» 
intihap etmelidir-.

Rüzgârlı ye yağmurlu havalarda bit
tabi tedavi yapılamaz.

Bu gün radyo ile her tara ti verilen 
iâhvali hava;ye raporlarından istiane et- 
xn elidir.

Havanın ilaçîaıuağa müsait ekip olma
dığını ve ûçuşJarıii muvaffakiyet temin 
edüp etmiyeceği irice tefekkür edildik
ten sonra mücadele kaıi kararım ver
melidir. ’

İlaçlanacak arazi beyaz bay rai; i arla 
işaretlenir. Bu bayraklar ormanın tepesi 
seviyesinden iki üç metro yüksekte bu* 
İunmalı ve ilaçlanacak ormaum köşe nok
talarındaki ağaçlara rapt edilmelidir. İlaç
lanacak bütün saha altmış — Seksen 
hektar vasatında mursbbaı kıstrulara ay 
nlmahdır.
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ÎUMÜauı» üm*n\:ıs\ gayet dikkat - 
o tak'.',* edıhneH w  cnziyftde z.ehirleıınıe- 

mü-nit \>w sakada umcadeleye giriş- 
mvlıdu. Hu müsait Battııtva mücadele 
KmIuUİvİ nokta» uu/artnduıı Ilivolojikop- 
timum tesmiye edebiliriz.

Sayısız muayene ve tııhlılutla cüzi 
tıtr miktar Forst Ksturıııit in hamaratı 
imhaya kâfi gelctiği müstebtm olmuştur.

liman müessir olduğuna artık şüphe 
kalmamıştır. Şukadar varki ilm; tesirini 
göstermek ihifî haşarat tarafından yen
mesi şartdır.

Yunkers fabrikası tayyarelerinin mü- 
kennneliyeti sayesinde ormanlarda ninen 
delo ameliyatı gayet emin bir İnde gel 
iniştir.

Şimdiye kadar binbeşyü/.den fazla uyuş 
yapılmasına rağmen arzı nıiişkilât ime 
edeu lleideberg dağlarındaki ehemmi
yetsiz bir kazadan mada hû; bir arıza 
görülmemiştir.

T t lr k e e y e  ç e v r i le n

M. R em zİ

Savı 18 17 Yıl : 2

Zabıt varakası
i G e ç e n  n ü s h a d a n  m abut »

HAŞİYE: Harfle vukuatında badel- 
katı Ormamı ateş verilmesine ekseriyeti»? 
tccuıdâf eıl ilmektedir. Bedeli taztni- 
mılııı alı/mda, mütecasirin yangılı filinin 
faili »dmiyup. yalın/, ağarların katli bu
lunduğunu ifade ederek setri cftî’tııe vesile 
aramak nıaksadile bu şekilde hareket 
ettiği v»> yangım ihtiyarı nishetııtde kuşat 
fdereği turluyu inhisar ettirmek ınnksa* 
dııııt matuf Imhmimısı ıncilruz olduğundan 
bıı ciheti fide bittahkîk zabıt varakasına 
ıl»>n'' uimivılırmımiiıdır.

Tahribat zabıt varkası
ChtAİ Kantar ÎK-lrfı irtifa

Ak Çam l.ın) a
5 3Adet iş fi m

Mi

Ayın y*rm» beşinci sah güm) mruıtı- 
kaiu dahilînde Is-ravı vazife dolaşırken 
A ov: et; Bunat- mevkimd" bnlûdll devre ve 
ırliai muharrer yirmi adet Ak Çam uğa- 
» litsu kat ve kal (-dilerek uuv.kur a ra /İdîn

tarla haline kalp olunduğunu gördüm 
Bıınuu üzerine tahkikatı lâziıııe icra şl- 
tini. Tınlar kariyerinden Şeli oğlu Meh
met, Neli oğlu Mustafa Sapadereli Çak
maktı oğlu molla Haşanın bundan oıı 
beş gfııı evvel tarlasını genişletmek ıııak- 
sadile bıı ağa»;ları keserken gördükldrini 
halta verdikleri nasilıatlarıda dinlemedi
ğinin köylüden Nizamın oğlu Alinin de 
hnmı şahit olduğunu ilâve ettiler.

Tahribat mahalli Şark an Ağa Punar 
Gar ben Saikını Söğüt, Şimalen Sarı be
len Çeııuben Kara tepe hudutlarile mah
dut baş dünüm k.arter sahadan ibarettir- 
Bey.»/ Çardak ormanı namı verilir. Esa
sen civarındaki tarhının ha tapu sahil» 
bulunması muhtemel kimse »lınıyanığı 
»şikâr tur keyfiyettir. Yukarda isimleri 
muharrer Şahitlerin müşahedeye müste
n it ifadelerde merkummvın l*«ı cürıııe ir
t iş a n  sahil olmuştur. Hakkında lâzım ge
len m uam eh 'i kanuniye ifa edilmek ü/.ro 
işbu zabıt varakası mahallindi- hittaıızim 
imza olundu.

12 —  5  —  929

Şaft ughı Tırıiaıdp.n Veli
«ğlu

MKnurr Mustafa

19 > ö i 929
Koca Eli Orman müfettişi 

M. A l î  S a i . İ i i

T ınlar Kariyeri Heyet 
ihtiyari yerinden 

Has w

Ala Kilise muhafaza 
memuru

ItİKAT
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zde mevcut keresti' ftıbrikalurlyle 
k taraflardım vokubulan talep «a 

dak i

imilımlû I luışııhivc 
nıv.ıılnr) bu suret |  
faideleridih zikrine

Sahihinin veya roüstocirinı
İınulatbaıtoniıı j M e v k i i  p ------ i--------- ------g
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Tabiiyeti
|! i

İ s m i

Doğrama
marangoz

İstanbul : Çcııberlieaşta T ürk Hacı İsm ail m ah
dum ları Faik hey

Kereste fabrikası

ı

Bilecik : Boziiyükte » İbrahim  Bey ve 
şürekâs>

_u*. ---—i— ———■—--— İr E rtuğral meb,usu 
İbrah im  bey

$ € B ilecik: Boz.üyCıkte >

Kutu fabrikası İzmir i Çeşni ecilerde Cevahirci zade 
Ahmet ve şürekası

« <"■ İzm ir: Alsaııcakta > Nafiz ve Mustafa 
beyler

Doğrama ve 
kutu fabrikası

İz m ir: Darağacında 
Şehitler caddesinde

> Mütevelli zade 
M ehmet bey

-------------- İ— i----TTT-
Marangoz Bursa : Çıra Pazarında 

on num arada kâin
> Akif zade Apt.ullah 

efendi

B u rsa : Ç ıra Pazarında 
otuz numarada kâin

» M ustafa Efendi

< İzmir : Ali ağa. mahallesinde Şükrü bey zade 
Ahmet Hilmi bey

11 Bursa : Hancılar caddesinde 
51, 53 numarada kâin

1 * Ahmet usta

Marangoz doğrama 
ve kereste

jl İstanbul: Ayakapuda kâin »

1 »

Mehmet R eşit Bey

Kutu 1) İzmir : Meyvater gümrüğü 
ceddesmde kâin

H 1

Sülüllüzade H ibni 
ve H aşan İbrahim  
ve Ahmet feridun 

beyler

Savı : 18 19 Yıl *

lıaşebiye Fabrikaları

imalâthanelerinin kuvvei muharrike ve amele raikdannın. şenevi îstihsaiât. sahip ve mahallerini 
.verine getirmiş oluyor, ayııı meslek erbabının hu suretle tanışmalarının ticari ve iktisadı soba- 
lOzum gOrnıttyonız.

Kuvvei muharrik enin Amelh 

t ' i i i s i  | K u v v e t i

Senevi istihsalâtm

Xev'i Vasati Azami

Vahidi 
ki vasi

ÜJektirik
motoru

Lokomobil 1

Buhar
nıakııifvsi

Petrol 
m o t, ftr ti

10

420

30

2,J00

28 ,500

121,100

Mobile

Doğrama

§00

2,000

Kereste

',000 ; Metre 
mükâht 

10,000 'I metre 
murahhuı

8.000 Metre
mükâp

49,000

Mazot I 
motörü

Te,hol 
mnttirii

Klcktirık

4.000 |( '7.üm kut USU;

1

İre. ir kasası

0*1 (KM) |
j

5 ,0 0 0  j L
S.0ÜO

5,400

üzüm kutusu 400,Of k) i

Petrol

Klcktirik

Bas;,zojcu

10 

18 

16

ıcT

İ l i l

80

1,500

1,800

Adet

Adet

İncir kasası
Doğruma

Üzüm kutusu 
İncir kasast

Doğrama

1,800

1.500

Keresteden
levazımı
lıaşebiye

5.000 
5.500

sbo.ooo
2.000
1,000

2.000

250

Metre
murabbaı

Adet

LOGO I Metre 
mükâp

Kereşteden 
hamut ağacı 
ve sandal va

250

3 .000 Metre

Metre
mükâp

4.200

2,490

Doğrnıa 
kereste 
mobilya

Üziim kutusu
İncir kasası

Metre

700
150
20

5.000
3.000

I M etre 
2,500 I m ükâp 

50 M etre ınr.
A det



YU; â

h;;;U.-ahatier>iû il v J I  » ..' '.► "Sahigpîm veya atâstecmrı
i; Mevkii jt---------------------~

n n s ı  ;i İÎTt'nv*: 1***1

i; fzîiıir : Sultaniye caddesinde 
İ |  120, 222 numralanla kâin

i i Türk «11 | j

| M^hmoı Niyazi 

i

Kereste ve 
Mar.'uıgnz

I  İzm ir: Kerestecilerde mümbit 
ı çarcısında 20 numarada kâin

1"1 i

}l /T
I  *E -3 3 H  

r

t e

Yusuf Hakkı ve 
Ahmet Kadri 

Beyler

1 f.

Kereste [ İznur: Keresteciler çarşısında 
62 numarada kâin

İhsan ve Zühtıi 
beyler

< Ertugrul Vilâyeti |  Beykoz 
Kazası Bozoluk karyesi 

civarında kâin

1 >i
t
■ I

Musa Kâzım Bey

« S

İstanbul: Balatta Karabaş: 
mahallesi vapur iskelesi 

caddesinde 59 /  1, 2 numarada j 
kâin

\ : mIİ ~-. *. Si
j -

Bonpn Osep 1 
Değirmenmyan

Marangoz

B| ' |ü "  ]

Antalya: Muratpaşa camii 
civannda 410 numaralı vakıf | 

hanede kâin

- a

• ■ >. Mücellit zade 
Ahmet Recep.Bey

* 3
■1l

Jzrnir: Nalcıoğlu camii 
sokağında kâin

1

Resul zade Ahmet 
Muammer ve şüre
kâsı Osman Nuri ve 
İbrahim Hüseyin . 

Efendiler

İzmir: Kestane pazarında j 
Doğrama j pi inciler parsasında 23.25

numarada

Muştala oğlu 
Ahmet Efendi

Czüm ve incir i 
kutusu

İzm ir: Daracında şehitler 
caddesinde 1Û7, 111 numarada J

>

■ ■ - - «}

Giritli Ahmet • 
Cemdi bey

Antalya: Alâiye Kazası Sugo- j 
Kereste, w  aıatı p ^  mahallesi mezarlık civarında j! 

iıadidjye !) deniz kenarında

*; si

Hacı Kadir zade 
Nazmi ve şürekâsı :

Savı: 1$ ---- âı

Kuvve! fiiliiıaı likenin! Arûele Senev isniısfilâtm
Vahidi» — ..—...... -- - -

Cinsi J Kuvveti
| miKuan 
j .'senevi .Nev*i Vasili Azcuii | k,y ^ i

Mazot ı mı
1i

i 2,250

ii

füzüm kutusu'

- r

150,606 200,000 j Adet 1

•' -

j 3,006 | Keresteden j 
| araba par- j 
J mağı ispit j 
tütün başlığı j 

I araba, Çift : 
alât ve r 
edevatı •

2,600 \ o,00o j Metre 
j mükâp

■̂p-y_________ i ____  i - f.
<

1
_________ j i

-i

3/jûO Keresteden j 
doğramacılık f

’• • • j

I07o00 :

- 1İjOkfrtfıobü i
1i

__________j

'25

■ $ _______ t

'o- '*fİSİ I
of 

•
1

kereste 1,000 i 

1

i Metre 
! mükâp

' ir. r
Elektırık îi
Buhar I j

-____ __i.
Mazot j

I
t-

136 1 

200
i

6?6Û0.
g p g i  t s i •3,001  !

J p J I J
10,000 • >

12 . J 
1

2,100 Keresteden 1 
mobilya ve I

245 i - j i •

t
1. 
| T tirsiba ■

H  8  h b  
1 ,

j  [ '  . - i m m

1,200 i i ^,r t

' j
- . i

1 î
% ğ m  j I  w  i ı f i Ş T "

| haşebiye

I/.el İ 1 _____ ___

• 30 j 40 >
1 - ■ : f :
fe<k5~--;y.r • -''.4

odintr ı fara i »,uuu iljgt . —n------ ---------- 3----------- —— 1-
ı < .Aiıcır kasası 1 3,000 9,ckK.v 1 Adet'

Mazut e* j
..... -.....—ü S  ...1... i* rzum kirtusuJ v50 ıva» 1 r 'A.;

I |  | t f |  feycimamuL |
.hıznjvn j • 4.5 j | k^cesteden j

ihaş«:bı mevat 
J ve ham 
j demirden

İ' j mevar imal I 
i ! i eder 1

05000 : I Metre 
I mükâp ..

3,000 1 . . j s
i t 

• 1 
\



ELMALIDA AĞAÇ BAYRAMI

B Nisanda Elmalı kazasında yapılan ağaç bayramına 
halk şevk ve neş'e ile iştirâk etmiş ve az zamanda altmış- 
birbin Kavak ve Söğüt fidanı garsedilmiş. Köylerde orman 
ve ağaçların faydaları hakkıuda Konferans tertibedilmiştir. 
Resmimiz Elmalının "Yuva köyünde köylülürin garsiyatı 
müteakip zeybek oyunlariyle bayramı tesit ettiklerini 
göstermektedir.

S,m : 18 ------- -----  28 Yıl : t

ORMANCI LI K H A B E R L E R İ

Avrupadan avdet ettiğini 
yazdığımız Mazhar B. Âli 
orman mektebi amenajman 
müderrisliğine tayin edil
miştir. Meslek daşımıza yeni 
vazı f el erinde m u vaf f akıy etler 
temenni ederiz.

Eve]ki nüshamızda Milli
yet gazetesinden naklen Âli 
orman mektebi haşarat mü
derrisi Remzi beyin Belgrat 
ormanları işletme müdürlü
ğüne tayin edildiğini yazıl
mıştı. mevsuken haber aldı
ğımıza göre mezkûr müdür
lüğe Remzi bey değil anıe- 
najman müderrisi Mazhar 
bey tayin edilmiştir arzı 
İtizar ederiz.

Almanyada Teşçir, Ame- 
luıjıımıı ve 'Ormancılık teşki
latı utuumiyesi hakkında ikma
li ihtisas eden Mahmut Şakır 
bey arkadaşımız memleketi
mize avdet etmiştir.

Istanbulda bulunan iktisat 
vekâleti orman mulahassısı 
Professör Bernhart ve Ame
najman müderrisi Mehmet 
Mazhar beyler Sinop orman
larında tetkıkatta bulunmak 
üzere Sinoba hareket etmiştir.

Mecmuamızın birinci nüs
hası kalmamıştır. diğer nüs
halarda bitmek üzeredir, 
karilerimizden eksik nüsha
larını tamamlamak istiyenle- 
rin mecmua müdürlüğüne 
müracaatları.

İDARE MERKEZİMİZ 
İstanbul Türbede Sanayi 

Birliği binasında Orman 
mektebi âlisi mezunları ce
miyetinde.

ABONA ŞERAİTİ 
Bir Seneliği on iki nüsha 

iti bari) e 800 altı aylığı 150 
kuruştur. Tazı ve ilan işleri 
için mecmua müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir.

Müdirt mesul: MÜNİF



F ik r i  B e y  
Pftru'i’ovu fcoıjûsfrl

K em al B ey
İzmit Mütlör vekili İstanbul Merkez MüılUrO

M ustafa B e y
Amanajınan gurup nıûhemlislerimlen 1920

Rıdvan Bey
Amanajman gurubu u ı tı Ur ıı ıl isi eri ut! en

M. A zm i Bejr
İstanbul Orman Fen Memuru 1945

F e y z i B ey  
MUftla Orman Müfettişi


