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Meslek düşünceleri

I I
Ormancılık kongresi

Bu, semam e altında neşredile
cek sıra makalelerden gayemiz. 
Ormancılıkta yapdacak ileri hare
ketlerin mebde noktasile takip e» 
dilmesi lâzım gelen hututu esasi* 
yeyi kanaatlerimiz dairesinde ken
di fikrimiz ve kendi görüşümüzle 
izahederek ortaya bir münakaşa 
kapısı açmak ve yürümektir.

Memleketin son günlerde hisset
tiği sıkıntı ve buhranı izah için 
mütehassıs ve gayri mütehassıs 
birçok zevat idarei kelâm ederken 
bizim gibi istihsâl membalarma 
istinat eden meslek sahiplerine bu 
vaziyetin izale ve defi çarelerini 
taharri, irae ve tatbik eylemek 
vazifesi düşer. Eğer, hakikaten 
umumî bir ıztırabm mevcudiyeti 
takdir ve def-i çareleri esaslı ala
rak düşünülüyorsa bunun etrafın
da toplanan umumî fikirleri bir 
hedefe tevcih ederek derhal ve 
hemen icrasına başlamak lâzımdır. 
Biz, hu ümniyenin tahakkuku için 
çalışıyoruz.

Hepimizin kani olduğu yegâne 
bir hakikat var ki, o da mesleki 
kurunu vüstailik çerçevesinden 
kurtarmak için evelemirde 1285 
tarihli orman nizamnamesinin kal
dırılması icabettiğidir. Ormancılığın 
halihazırı idari bir anarşiden 
başka birşey değildir. Kanuna da
ir düşündüğümüz bazı fikirleri ay
rı bir makale ile izah edeceğiz. Bu 
yazıda, daha evel kanunu tespit 
ve takarrür ettirecek bir orman 
siyasetinin hututu esasiyesini çize
rek ona veçhe verecek olan kon
gre mesel esile meşgul olmak iste* 
yorum.

Beşeri hayatın esasını teşkil 
eden -| içtimaiyat >, toplu yaşayış 
binnetıce tevhit ve müşareketi ef
kârla tecelli eder. Devlet teşkilâ
tında istişareye verilen büyük kıy
met vekâletlerin yüksek makam
larına terdif edilen müsteşarlık ve 
şuabatı idare amirliklerde izah 
olunabilir. Her meslek gibi orman
cılık ta bu fikir toplanışlarından 
istiğna edemez. Hıısusde mende-* #
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^Ü sûrin variyeti orman idarele- 
rinis gv '̂trvhği safahat, bu günkü 
idare tart» böyle Kir tecemraüün 
hu<uî$rü sanırı kılmaktadır. Avru- 
pada kongrelere atfedilen ehem- 
n^yetion işidtyor ve okuyoruz. Ta, 
Çin'den Japonya'dan kalkarak dört 
ğ$sl6k iyi imalar için uzun löesa-- 
îeter kateden ilim ve fen adâmlan 
p»‘k îabiidir ki. yaiflfe sempati ile 
İmreket etmiyorlar. Bilinmeyen ve 
i^ğrenSmest lâzım gelen birçok 
hakikatler, fikriyat bahasındaki 
mücadeleler, yeni keşif ve 
'̂̂ 9dfefc-'::::\,feİİİBBflS3ĉ  ̂ ; medeniyet saha 
sanda büyük roller oynamaktadır. 
Bu. itibarla hem umumî dertleri- 
mâsun izahına müsait bir saha 
bulmak ve hem de her ormancı
nın müfekkiresinde tebellür eden 
fikir zümrelerini karşılaştırarak 
« sa  gore bir hasıla elde etmek 
için bir ormancılık gongresmin 
akdine ciddî bir lüzum ve zaruret 
vardır.

Son senelerde. Türidye'nazde 
dahi kongrelerin haiz olduğu yük
sek mana ve ehemmiyet takdir 
olunmağa brşlamıştrr. Her sene 
birçok cemiyetler ve hükümet mü- 
«estşeseleri. doktorlar, mühendisler, 
kimya, serbest meslek, sanat ve 
saımt erbabı umumî içtımalar ak- 
tederek müfit kararlar vermekte
dir. Maarif müfettişleri, maarif 
aminleri. Ankara'da birbirini müte
akip içtima eden Türkiye moaSim- 
ler re  maliye müfettişleri kongre
leri. Hep güzel bir fikir ve karar 

jd(| iktisat ve tasarruf ce- 
cjjyeri sanayi içtimaından soma 
bir de ziraat kongresi aküne te

şebbüs etmiştir ki. memleket na
mına çok hayırlı neticeler istihsa
line matuf bu mesaiyi şükran^e 
takdirle karşılamaktayız.

O faalde, her meslek erbabının 
münferit çalışmalarından umunu 
toplanışlar etrafında birleştiği sıra
larda bizim, hâlâ dağınık ve. gay
ri muntazam mesaiye devam et
mekliğimiz çök yanhş ̂ bir hareket
tir. Mademki, kanun, siyaset, teş
kilât, nizam ve intizam terakki ve 
tekâmül arzusundayız. Mutlaka bi£ 
kongre yaparak tenkitlerimiz açık
ça ve serbestçe bildirilmeli, ondan 
sonra sağlam ve cezri ıslahat 
kararlan kardinalidir.

Bu günün ormancılık nizamı 
içinde çalışan ve yoğurulan uzuv
ların bir arada iştiraki fikir etme
si, yann için en büyük bir kuvvet 

teşkil eder. Hepimizin dimağçesmde; 
mahfuz bir düşünce ve bir tebel
lür vardır. Bunların .mecmuundan 
terekküp edecek kül veya hasıla: 
İdari ve fennî ormancılık siyaseti
nin 'esası olacaktır.

Artık damagojiye hasredilecek 
vaktimiz yoktur. Son elli,' sene 
zarfında değişen birkaç teşkilât 
tecrübelerini bir daha tekrara lü
zum kalmadan sağlam ve ciddî bir 
teşkilât ve idare sistemi kurmalı
yız. Bunu, muhtelif zevatın fasılalı 
bir surette devam eden muhtelif 
idare tarzlarına ter'ketmektense 
bir anda toplanacak nmumî kon
grenin müsmer ve müspet netice
lerinden istihsal ' etmek en cezrî 
bir harekettir. Kendisine ehem
miyet verilmeyen birtakım başlar 
içinde nekadar kıymetli fikirler
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bulunduğu böyle bir toplantıda 
meydana çıkar. Ötedenberi en bü
yük bir kusurumuz olan mafevkin 
madunun efkârına kıymet verme
mesi* artık bu devrin prensibi ola
maz. Madun, mafevk ayni salâhi
yetle soz söyleyecek, hangi müta- 
lea ekseriyetin tasvibine iktiran 
ederse o hakim olacaktır.

I BiZ^ hu kongrenin iki veçhe 
üzerine istinat etmesini düşünü- 
yorUz: Bunlardan biri muamelât 
diğeri fendir. Birinci mevzu etra
fında davalarla ye umuru idare 
ile :eö çok alâka ve münasebeti 
olan muamelât memurlarından 
muktedir kimseler de çağırîlmaJbu 
onların muhakimde ve esnayi mu- 
am e lle  çektikleri müşkülât, gör
dükleri mahazir ve sair birtakım 
ahval ve harekât dikkatle dinle
nilerek kararlar alınmalıdır. Her 
gittikçe kazada hemen bütün me
murlar tarafından davaların taki
bata sahasında dinlediğim müşkü
lât. sarfolunan mesaiyi bedredecek 
bir mahiyettedir. Fen memurları
mızı, mühehdisİerimizi işgal eden 
en mühim iş - ihaleler olmadığı 
için - keşiflerden ziyade, tahdidi 
mücazat raporları yangın ve sair- 
iıiîâfı nizam vukuat evrakıdır. Bir 
çok arkadaşlarımızın yapıp ver
dikleri bu raporlar Mahkemeler 
nezdi ide 0/° 10 derecesinde bile 
muvaffakiyete. mazbar olmıyor. 
Muamelât memurları, ekser za
manlarım bu davalarım takiple, 
geçirirler. Fakat binnetıce istihsal 
edilen hükümler menfi ve tama
men aleyhimize müncer olmakta
dır. İdare vekilleri, muamelât me

murları, mühendisler hattâ hu ev
rakların tetkik ve tasdiki vazife- 
siîe meşgul olan müdüriyet ve 
kalemleri netice itibarile tamamen 
hiç olan birçok işler üzerinde uğ
raşıp duruyorlar - hu mesainin şa
yanı teessür netayici karşısında 
münteşir olmamak kabil değildir. 
Bu mesaili, ıslah etmek, orman 
ve ceza kanunlarında ona nazaran 
tadilât yapmak üzere mevcut me* 
vaniin izalesi çareleri düşünülmeli. 
Bu husustaki bütün müşkülât ve 
muvaffakiyetsızlik amilleri tespit 
edilmelidir.

Fen kısmına gelince: Bu- bahis
te Avrupa tahsili görmüş;, müte
hassıs meslekdaşlanmızdan terek
küp edecefci^tıususî encümenler, 
mevcut vesait ve teştilâtla ne 
yapmak lâzım geldiğini mevcut 
elemanlardan daha fazla istifade 
çarelerini araştıracak ve İlmî esa- 
sata göre yeni usuller vazede
cektir.

Ayn bir makale ile izah edece
ğimiz veçhile bu günkü teşkilâtta 
mıntaka mühendislerinden lüzumu 
derecede İstifade edilemiyor. İda
re makinesi daima acemileşmek
tedir. Mintanlardan ayrılan tec
rübeli memurların yerlerine kaim 
olan mektep mezunu arkadaşları
mız, gayri kasta bazı hatalar yapı
yorlar. Orman satışları icra edil
mediği, ve büyük mukavelelerin 
hususî mühendisleri de ayrıca 
mevcut olduğu için, mıntaka mü
hendislerine düşen vazife ancak 
tahdidi mücazat raporları ve bir 
de ruhsatname muamelâtiîe iştigal 
etmektir. Amenajman isi ihtisas
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Talebemiz A lm anya'ya 
gitm elidir

O; inançılığımız için az ehem- 
nııvçth olıuiymı bir hadise arefe- 
stndeyiz: bu sene tahsil için Avru
pa'ya 10 talebe gönderiliyor, yani 
aşağı ynkan şimdiye kadar gidip 
gelerek meslekte kalanların ade
dine müsavi bir miktar .

Ormancılığımıza nur ve ruh ge
tirecek olan arkadaşlarımızın lıak- 
kiyle hazırlanmaları icap eder. Bu

haline girmemiştir. Mmtakadan 
amenajmaııa. ameııajmandan ida
reye geçen tebeddüller çok nok
san neticeler vermektedir. Bina
enaleyh bu mühim nukatı nazarı 
dikkate alarak mevcut mühendis
lerden azami i>tifade çarelerim 
düşünmek ve tatbik etmek, mü
hendis muavinlerinin, kondüktör
lerin salâhiyet ve hudutlarını tes- 
pıt ederek ona göre bir iş vermek 
lâzımdır.

Bundan başka şalisi usullere 
tstinat eden anıenajman siyaseti 
değiştirilerek sabit ve lâyetegay- 
yer bir tarz bnlunmab. Her mü
fettiş bu esasa göre tatbikata 
geçmelidir.

işte, daha birçok teferruatının 
izahı makalenin dar çerçevesine 
sığmayacak derecede çok olan 
mütenevvi mevzular üzerinde iş
leyecek olan ormancılık kongre-

hususta en mühim mesele talebenin 
okuyacağı yerlerin tespitidir. Tees
sürle öğrendik ki arkadaşlarımız
dan üçünün Avusturya’ya üçünün 
de Fransa’ya gönderilmeleri kuv
vetle muhtemeldir. Vakit geçme
mişken bu yanlış fikrin tashihini 
temenni ederiz.

En iyi ormancılık tahsilinin 
Almanya’da kabil olduğu bütün

sinin enyakm bir zamanda aktini 
temenni etmek ve bu uğurda ça
lışmak bizim için en büyük bir 
vazifedir. Kongre kararlan halinde 
terekküp etmeyecek olan hertürlü 
icraatın zaman bezaman değişe
ceği ve her sandalye tebeddülün
de yeni yeni sistemler doğacağı 
bu suretle ormancılıkta sağlam 
bir usul tutulamıyarak mevcut 
kargaşalığın idame edileceği bedi
ili bir hakikattir.

Bunu, ormancılığı seven muh
terem vekilimizin, müsellem olan 
iktidar ve kiyasetinden bekler, 
Türkiye ormancılar cemiyetinin 
bu mühim vakıada birinci derece
de müdahil ve müteşebbis vazi
yete geçmesini zarurî ve elzem 
addeyleriz. 20/12/1930

Bursa - Bilecik mmtakast 
Or. F. Kontrolörü 

M. A. Salih
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dünyanın teslim ettiği bir hakikat
tir. Dünyanın en muntazam or
manları, en büyük ormanları, en 
mükemmel orman mektepleri ve 
en asri ormancılığı Almanya’dadır.

Alman dili her ormancının bil
mesi lâzımgelen bir lisandır. Dün
ya ormencılık neşriyatının °/0 90 ı 
Almancadır.

Almanya’da Türk ormancıları 
büyük hüsnü kabul görmüşlerdir . 
Mekteplerde her türlü teshilât gös
terildikten başka resmî muamelâta 
bile karıştırılmışlardır. Amenajman 
gruplarında çalışan Tükr ormancı
larına bir Alman memura gibi iş 
verilmektedir.

Ormancılık literatüründe yer bu
lan her usul, her kaide Almany’da 
tatbik edilmekte, bu sayede her şeyi 
ormanda görmek kabil olmaktadır.

Buna mukabil Avusturya eski 
büyük Avusturya değildir. Fakir 
Avusturya para ihtiyacı karşısında 
ormanlarda ilim ve fenni çok nazarı 
dikkate alamamaktadır. Bu sebep
ten ormancılık oldukça muhafaza
kâr kalmış, umumiyetle traşlan- 
maya bağlanmıştır. Avusturya’daki 
yüksek orman mühendisliği - sel in

şaatı, hattâ nakliyat tesisatı • ayn 
bir meslek halindedir ve orman me
murlarının bununla alâkası yoktur 
Avusturya’da Almanca konuşulduğu 
için bir dereceye kadar su götürür.

Ornıancılarmuzm Almanca bil
melerindeki büyük ehemmiyete ve 
dolayısile Fransa’da tahsilin doğru 
olmayacağına - İyi tanıdığı Fran
sa’dan başka Almanya’da da oku
muş olan muhterem arkadaşımız 
Fahri Bey de aynı fikirdedir - işaret 
ederken peh mühim bir noktaya 
da dokunmak isteriz :

Avrupa gören ormancılarımızın 
hemen hepsi Âlmanya-da okumuş
lardır, hemen ayın fikir ve içtihatta 
olduklarım görüyoruz . Bir kısım 
münhasıran Fransa’da hattâ Avus
turya’da okumuş olsalardı mutlaka 
başka başka düşüneceklerdi ve mes
lekte bir kanaat ikiliği meydana ge. 
lecekti. Hem buna mani olmak , 
hem iyi yetişmek hem de orman
cılık terakkiyyatmı memlekete dön
dükten sonra takibe hizmet edecek 
bir lisana sahip olmak için talebe
miz mutlaka Almanya’ya gönderil
melidir .

4HHt



Bizde Amenajman işleri

Amenajman iş- 
^  aûiiiuu 1332 senesinde 

aı:khğ*:u göı^yoruz bu târihten 
evvel iki kuşusun bir harekete 
vak;: ve şahit değöiz. İhtiınal 
fttro«t*u evvel tamim pekimde ve* 
riih&sş evamir v e ; saire olabilir, 
taka: maalesef biz bunlardan bir 
eser göremedik ve göremiyoruz.

Bu sebebe biımeı^ tetkikimize 
£$32 senesinden başlıyoruz!*) Bu 
c&rih&nde memleketimizde ük defa. 
olarak bir Amenajman hey’eti teş- 
. iâ  edildi, bu hev’et Avusturya’dan 
celp edilen beş ecnebi Ormancı 
jfe  a ta  Türk ormancısından iba
ret idi. Teşekkülü müteakip birinci 
iş olarak Adapazam’nm şimalinde 
vaki Hendek ormanianmn Amena- 
jesme memur edilen bey’et kendi 
mâKalealan veçhile (Hendek kazası 
dPtaan k m m  ilk sahayı fââhyeİ 
olarak intihabmda ne gibi saik 
«fckğuiiu münakaşa etmeden) ve 
triasriSa vezaifinin funıatma malik 
olmaksızın) yani Türkçe tabirde 
Ameeaje ettikleri ormanda çabş- 

doğru olup olmadığım soy- 
icsacadden ve ^aşd . çalışacaklarım 
öîîmedes işe başladılar. İşte bu 
Amenajmanda ilk admamız~. Or- 
*cxx** Ajsenaje edildi, rapor ve 
piyasan *1334* senesinde tab ve 
v+Hsvf&tâ. Fakat mütareke bu 
bev’eri yalnız Türk ormancılarına 
S estirdi. Avüsturyahlar da 

jfvtu?! döndüler.

1

Türk meslekdaşlarımız " kendi 
kendilerine çalıştılar ve bir takım 
işler de çıkardılar,, bunları burada 
tetkik etmeyi sadetten hariç gö
rüyorum fakat zan ile daha ileri 
giderek muhakkak olarak söyleye
bilirim ki bıı meslekdaşlarımz da 
(cümlei vezaifinin funıatma malik) 
değillerdi, Bu şırada orman 
müfettişi Süleyman B. namında 
bir mesîekdaşımız (Ormanlara dair 
usulü idarei fenniye) yani (AmOf| 
najman plânlarının sureti tertibi) 
namı altında bir risale tab-.ye* 
nesr etti ye ya ettirdi. -

Bu, ormanların Amenajesinin,
şekilde yakılacağım ve .ne ,sşth 

retle kontrol edileceğini. şimdi 
bize, yabancı gelen bir takım tabir 
ve ıstılahlarla anlatıyordu. İlk

[*} Hilaıi B. Ameaajınam memleke
timiz için pek yeai. göstermiş ormaacı-. 
ligin Amenaj maaşız olmadığına nazaran 
Amenajmam da prman<ahğımızuı teessüsü 
de biri i |  te memleketimize girmiş kabul- 
etmek lazım gelir. Netekim bugün 
elimizdeki vesaik te bunu teyit ediyor» 
Ve 1865 senesinde Türkiye’de Fransız 
ormancılarından Mr. Tassy’nin ısran 
üzerine Bulgaristan ormanianmn muvak
kat Amenajman plânlansın ihzari için 
üç kimlik bir hey’etin teşekkül ettiği, 
İlk orman mektebinde Amenajman tedris 
edildiği yazılıyor. Bundan başka yakın 
zamanlara doğru M. Stöker ( İbra
him B. ) in riyasetinde Türk ormancıla
rından mürekkep bir becetin de Belgrat 
ormanianmn Amenajesile uğraş ttğmı
hdiyornz. Mecmua

7 ¥ıi ; Z

defa, olarak yokluk içerisinde 
kıymetli bir mevcudiyet olan bu 
talimatnamenin Amenajman hey’ 
etine® düstur ittihaz edildiğine dair 
bir emareye f desteres olamadık. 
< l$33» tarilünde^ise . (Muvakkat 
işletme plânlarının sureti tanzimine 
dâir tarifname) namı altında küçük 
bir rişaleciğin tevzi edildiğini 
görüyoruz. İktisat vekâleti <1336>da 
bu tarifnameyi ihtimal \m fShir 
yerde tatbik edilmek fırsatına nail 
olunmadan ortadan kaldırmakla 
Amenajman gerek kat’i olsun ve ge
rek muvakkat olsun talimatnamesin 
kalmış oldu. Yalnız şurasını; istitra- 
den arz edeyim'ki tarihden İki sene 
evvel - Zıngal orman ^î§irketine 
Amenajman müşahidi olarak gider
ken mezkûr ormanların Amenaje- 
sinde tatbik e ttirm ek lere  birinci 
kasmı hükümet ormanlarının Ame- 

ve Stinci' kısmı hükümet 
ormanlannm mesaha ameliyesi 
üçüncü kısmı hükümet ormanlan- 
mn tahdit ametiyati namı âltmdâ 
üç kısımlık ve 66 maddelik bir 
talimatiıamoyi: tebeHuğ; etmiştim» 
Bu talimatnamenin ne zaman tan
zim şfe bana geldiği tarihe kadar 
nerelerde tatbik edildiğini anlayama- 
dığu3n ;ğibi ilk Amenajman hey’e- 

,tinde: mühendişî yo^çahştiğım;bî^fe 
ette reis bulunan' Salih Bf' ninde 
berrin gibi h^y^ette kaldığım. bir 
iki gön çadıra kapamp bu talimat
nameyi tetkik etmesinden anla
mıştım. Bu bahse bir az sonra 
rucu etmek üzere bir az da başka 
taraflara geçtim- .

1340 senesini Türkiye ormancı
lığı Amenajman sahasında bize
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göre yüklü görüyoruz, Evvela 
orman Amenajesi 22 Nisa-n i''Ab 
tarihli kanun ile bir vecibe haline 
giriyor. Biri İzmit, diğeri Antalya’da 
olmak üzere iki Amenajman guruba 
teşkil ediliyor. Meslekdaşİar ara- 
sında (Kırmızı kitap) diye amîaıı 
(ormanlann keşfinde nazarı dik
kate alınacak nokat) namı altında 
bir talimatname ve bunu da (yeşil 
kaplı ) nama ile anılan muvakkat 
işletme plânlan numunesi takip 
ediyor. . Şimdi bunlan birer birer 
tetkik edelim: 22 Nisan 1340 
tarihli kanun memleketimiz •orman
cılığı için hayırlı ve kıymetli bir 
adım idi. Fakat biz bundan istifade 
edemedik.

Hepimiz biliyoruz-' ki kanunlar 
umumî mevadı muhtvi ve münek- 
kah olurlar.

Halbuki kanunun nafiz ve meri 
olabilmesi için son derece vazih 
olması riabeder. İşte bu iki nok- 
tai nazan telif ederek kanunun 
tatbikini teshil için bir nizamname 
v e . bir talimatname neşri lâzımdı 
h i^ h u m ı yapmadık. Herkesin 
kendi kanaatine göre bir kanunu 
tefsir v e  tatbik etmeğe, kalkışma- 
smdah mütevellit mahazirin takdi
rini meslekdaşlanma terkediyorum. 
Amenajman guruplarına - gelince: 
Bunların da elinde bir faaliyet 
programı yoktu.

Yevmin cedit rızkın cedit kabilin
den geçinip gidiyorlardı. İzmit 
gurubu Akçeşehır’de iki sene çakşö 
bir ksım sahanm haritasını aldı 
ve galiba, b i r a z d a  taksasiyon 
yaptı. Mütebaki işi bırakıp başka 
tarafa geçti. Bu gurup ne için
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m put. işe başRadığını ve
BK |M)i ? her halde

|  { Kırnıızı k itabı)
,y eşi: n.« numune1er ortadan
kakiardk £ m mevkh tatbikte

w ÇVCŞ K-iIıh) 1ar 1lakkmda bir
ir sar olmak istiyorsanız

i l i gübe mâıdiirü Fahri
CC stk camızdaH usulü hak-

ku yas â ı îmakaleyi  katarlama-
H  kâfuiir <1840» senedinin en 
m«kiın iıamulesi Mazlıar Beyin 
{ onuan fenni) nâmı altındaki 
JLaasıajmaii kitabıdır. Bu eser 
memleketimizde neşrolunmuş ilk 
Amenajmaa kitabı olmakla beraber 
bu kısmın temel taşıdır. Şahsî 
çalışma ve şahsî para ile çıkarıl- 
dışını oa söyleyecek olursak kıy
meti daha ziyade takdiredilmiş 
ûfitr. Bu eser bahri muhitte pusu
lasız ve haritasız seyreden bir 
gemiye verilen haritaya benzer. 
Amenajinancılar da haritayı buldu
lar fakat gidecekleri yeri göstere
ne^ pusulayı yani talimatnameyi 
balâ bekliyorlar. Kadirşinaslıkta 
kusur etmemek için şurasını kayt 
edelim ki merhum Neş et B. de 
avm sarihte mektepte Arnenajman 
;/.ûanru tabettirmiş ise de bunların 
[gSSgi hepsi mektepte kalmış pek 
az bîr kısmı haricî ormancıhk 

yayılmıştır. 1028 senesinde 
Spca&boTda mütehassıs Şube mü
dürü müderris ve gurup reislerin- 

müteşekkil bir komisiyon 
toplandı ve bir çok müzakere 
gı sonra bir Amenaj-
£ü xü  talimatnamesi kaleme ahndı. 
Be *tfân& ?ı,u  f<r*rÂT* encamı ne oldu 
taJûdvoruz. Yalnız elden ele dolaş

tığım ve bilmem neresinin ikmal 
edileceğini işitiyoruz. 1929 sene
sinde mevcut guruplara ilâveten 
iki Arnenajman gurubu daha teşkil 
edilerek guruplarm adedi dörde 
iblagedildi.

Ey meslekdaş bilhassa ey 
Amenajmaucı arkadaşlar: <1930> 
senesinde bulunduğumuza nazaran 
bu tarihe kadar içinde bulunduğu
muz Türkiye ormancılığının Ame- 
najman hayatının h ulâsatülhulâsa- 
syu gözümüzün önünde bir sinema 
şeridi gibi geçirmiş oluyoruz.

Şimdi bize ecnebi bir meslek- 
daşımız kütüplıanenizde kaç tane 
Arnenajman kitabı var diye sorsa 
bir az duraklarız. Fakat nede.olsa 
bir cevap verebiliriz. Ve deriz ki 
biz ormancılıkta size nazaran 
geriyiz. Müderrisleriniz bunu nazarı 
dikkate alarak her sene bizim 
hazım kabiKyetimizegöre eserlerini 
tanzim ve İslah ve tecdit ederler 
bunun için matbu bir şekilde neş
retmiyorlar. Mam afi her şeneki 
notlan bizim ihtiyacımızı temin 
ediyor. Fakat en son Arnenajman 
talimatnamemizi görmek arzusunu 
izhar edecek olursa vaziyetimizi 
bir kere düşünün, şahsî kana’at ve 
imarım dahi babı içtihadının kapan
dığı ve herkesin muayyen bir fikir 
ve gayeye doğru yürüdüğü bir 
zamanda umumi menfaat ve amali 
güden ormancılığın ve onun en 
mühim bir kısmı olan Amenajma- 
nın talimatnamesiz bırakılması bil
mem ne dereceye kadar doğrudur. 
Amenajmancıyım, işin içindeyim 
ve biliyorum Bir az acıda olsa 
söylemeli ve itiraf etmeliyiz. Tür-
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İktisadî program karşısında
Orman kanunu, ve, Orman siyaseti

t Senelerden beri çıkmasına intizar 
ettiğimiz Orman Kanuna lâyjbââF 
artık nihayet safhasına dahil oldu. 
Millet Meclisi âzâsmm son baddei 
tetkikinden geçtikten sonra kesbi 
kanuniyet edecektir. Avrupa mem
leketlerinde. bilhassa İsviçre gibi 
temeddünün haddi kusvasına varmış 
hükümetlerde bir kanım yapılırken 
alâkadarlardan mada bütün m ille
tin fikri istihsal edilir. Düşüncesi 
sornlnr. Biz henüz o seviyeye 
ermediğimiz için böyle şamil ve 
umumî bir rey talebine hakkımız, 
olmaz. Mahaza, kanun lâyihasının 
esnayi tanziminde bazı zevatı

âliyenin mütalealanmn istihsal 
edildiğine vakıfız. Tabiatile dun 
derecedekiler alâkadar edilmedi. 
Eğer, kanun lâyihası, professeur 
Bemhard’m kurduğu esaslar üze
rindeki teşkilâtüe kalmış olsaydı, 
bu hususta, yüksek ve sahibi salâ
hiyet bir mütehassısın eserine 
karşı beyanı rey edecek vaz’iyette 
değildik. Lâkin, mademki, kanun 
kesbi kat’iyet. etmezden evvel 
derecei tatbiki araştınldı. Bu mev
zua müteallik bazı mütalealanmızı 
sertte mahzur gönniyonım.

Lâyiha, başlıca iki vasfı haizdir.

kiye’de dört Arnenajman gurubu 
var. Bu grupların yaptığı plânları 
yan yana getirip tetkik edelim. 
Herbirinin mesaha tarzı başka... 
Taksasiyon başka... Plânın sureti 
tertip ye tanzimi başka'hattâ daha 
ileri gidiyorum aynı gurubun 

Müteakip senelerdeki plânlarım 
tetkik edin aynı neticeye varırsı
nız. Daha canlı, bir misal: Muayyen 
bir ormanı dört grup ayrı ayn 
Amenaje etsin göreceksiniz ki her 
grup 20-80-40 gün oldukça farklı 
müddetlerle ve muhtelif şekillerle 
bir birine muhalif neticelere vara
caktır. Her grup kendi şahsi
yeti maneviyesinim içtihadına göre 
hareket ederdiyeceksmüç fakat

içtihadın bir haddi olduğunu ve 
bu haddi de talimatnamenin tayin 
ve tesbit edeceğini unutmayalım.

Bu karışıklığı gidermek ve Ame- 
najmana bir viçhe vermek sırası 
gelmiş ve geçmişfev . '

Yukarda bilmünasebe rucu ede
ceğimi arzettiğim nokta işte: bura
sıdır. Şimdiye kadar talimatname- 
sizçah.şan hey’etlerin fennî çalışma 
tarzlarını tevhit ve tanzim etmek 
lâzımdır. Yoksa bizde ilk hey’et 
gibi (Cûmlei vezaifimizin funıatma 
malik olmaksızın) diye raporlara 
başlayacak olursak salâhiyettar ve 
alâkadar büyükleriniz darılmasınlar.

12. E
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^  ^  îv\S\îîl
Henür, ^sasatma vakıf olma- 

bnânci bahis Özerinde 
y$£rQ$*»eğe imkân yoktur. 

X»ben hiî cihet mevzulunuzdan 
h<;r>; kahr. Yalnız, ikinci maddeye 
«*a\ jtagerjssk duyuş ve işidişieri- 
skx£. buna munzam olarak fikir- 
Îeriîaszi izah ede/eğiz.

Lâyihanın idari kısmmda en 
es*sh noktalar köylüye verilen 
mtifa hakkının refi ve ormanlarda 
eşkâli tasarrüfiyenin tesbitidir.

Demokrasi hükümetlerde köylü 
ile şehirli aynı hukuk ve salâhiyete 
sahip ve müsavi reye maliktirler. 
Maarif, tahsil, verği. intihap ve 

^ ^ i^ '^ Ö ö s u n d a  köylüye tahmil 
vazifeler ve mükellefiyetler 

^öneçR şehirliye tatbik olunur. 
:*TOeö%> itibarile ,'tesavi kabul 
edildikten sonra şehirli ve köylü 
hukukunu tefrik edecek 'İn e  bir 
esas vazedilemez. Köylüye bir 

IŞpOa1-' tefevvuk ve bakkı rüchan 
vermek Demokrasi esasına muha
liftir. Ekseriyetle şehirlinin huku- 
Isma tearuz teşkü eden bu türlü 
imtiyazlar Sosyalist ve Bolşevıst 
hükümetler tarafından verilir. Çünki 
oclarm indinde sermayedar, kapi
talSsL bir ta liked ir. Onların para- 

|^ B ^ '|e â lla n  taksim edilmelidir. 
^ 9 o n la r  -için bir hedef, ve bir 
Sayedir. Fakat bizim gibi Cumhu
riyet ve Demokrasi esaslarına göre

bu imti-
|azları, kaldırması kendi prensip- 
feri ieabmdan9

Bs. muhakemelerle köylüye 
verilen intifa hakkının kaldmlma-

P i l l i  i _______ _

masma aleyhtarız. Filhakika, birçok 
meşhudat ve tetkikatımız, bize bu 
hakkın ekseriya ve hattâ temamen 
denecek derecede sui istimal olun
duğunu gösterir, intifa hakkı, bir 
alet, bir perde ve bir silâh olarak 
kullanılmaktadır. Mukavelelerin 
ağıı- . şartlarından.; yılan ve kaçan 
tüccarlar ruhsatname namı altında 
kendi gayelerini istihsale çalışırlar. 
Vakıa, esasta kanunun yahut eva- 
miri umu.miyenin tarifatı veçhile 
köylü katı, âmâ, ve nakildir. Fakat, 
kanunî olan hakkı intifa, orman
ların baştan aşağı tahribine sebe> 
biyet vermiş, ve her köy bu hak
tan istifadeye kalkışarak, butlanım 
mucip aksi bir vazıyet olmadığı 
için ormanlara balta salmış, geç
miştir. ‘ Köylü, kat'ivatına mukabil 
hiç, olmazsa 100 de 20 nisbetrade 
fidan dikerek ağaç yetiştirseydi, 
buna belki razı olurduk. Fakat, 
nesil bırakmamak ve vermemek 
şartile uluorta, senelerdenken 
yaptıkları katiiyat bazı mahallerde 
tek bir ağaç bırakmıyaeak derecede 
ileri gitmiştir. Tabiatte nesil yer- 
miyen bir izdivaç nasıl bir nüfus 
tenakusuna müncer olursa ağaçlar
da da ayni hal vakidir. İzmit köy
lerinde binlerce meşe fîdanlanmn 
avlu yapmak bahanesile mahvedü- 
diğini teessürle görmüştüm. Bunu 
bir delil olarek irae edebilirim.

Binaenaleyh, orman kanununun 
ve orman siyasetimizin ilk hedefi, 
köylünün intifa hakkım, refetmek, 
bazı kuyut ve şerait altında ancak 
meccani ihtiyacına tetabuk edecek 
sahaları irae etmek olmalıdır. 
Ormanların ve ormancıhğm ıslahı,
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ancak bununla kabildir. Eğer 
kanun bu maddeleri ihtiva etme
den çıkarsa halihazırın idamesin
den başa bir şeye yaramiyacak 
olan bu tarzın çok noksan kalacağı 
ve bilhassa ormanların ıslahında 
atılacak adımın ileriye değil geriye 
dönmüş olacağım gösterecektir ki 
biz bu dönüşün vukuuna ihtimal 
yermiyoruz.

Tasarruf davalarına gelince: 
Bu bahiste (ormanlarda miriyet 
asildir) kaidesinin kabulünden sonra 
bütün tasarruf iddiaları için muay
yen bir müddet verilmesini, ve bu 
müddet dahilînde müracaatların 
kabulü, cereyan edecek tetkikat 
araştırmalar, veya muhakemelerin 
hitanımı müteakip bütün mıidde- 
ayatin tasfîvesile ormanların tah
didinin ikmalim, ve badema yapı
lacak iddiaların nazarı dikkete 
alınmamasını mülâhaza etmekteyiz. 
Bir yerin yahut bir arazinin imar 
edilebilmesi için evvel emirde 
bunun her türlü tecavüzlerden 
masuniyetini temin, tahdit ve tef
rik lâzımdır. Ormanlarda bu 
nazariyatı tatbik etmeliyiz; Çevirme 
ve çevrilme, Amenajmamn esas; 
kaidesi olunca her türlü hukuku 
tasarrufiye- iddialarına bir nihayet 

ş^Çrmek „ lâzuhdır. Ormancı, bir 
banka memuru gibi randın, serve
tin HesabS%;:orinanm daha fazla 
kâr istihsaline mütevakkıf imarı 
çarelerini. ararken fuzulî ve kıy
metsiz bir takım tasarruf dedi 
kodularile kendisini yormamalıdır. 
Eğer, ortaya çıkan bir çok iddia- 
kârîarm delillerine bir kıymet 

• verilirse, hemen söyleyebiliriz ki,

Türkiye ormanları kamilen t&poîü 
ve hükümetin hiç bir alâka«ı yok
tur. Feodalite, Emperyalizmi, ve 
imparatorluk devirlerinin mahsulü 
olan bu;. senedi hakanilerin öç 
dönümü ihtiva eden 1,000 hektar
lık hudutları üzerinde .verilen 
kararlar knunun maddesine tetabuk 
etse bile hakkın ve hakikatin çer
çevesine dahil olmaz. Bu hususta 
Sırplar kendi fikirlerine göre çok 
doğru bir yol tutmuşlar ve dere- 
beğlîk zamanına ait istismar edil
miş, arazilerin hükümet narama 
zaptla devlete iadesini mütezam- 
min bir kanun çıkarmışlardır. Bu 
kanun esas itibarOe Sırbistandaki 
Türklerin arazilerim zaptetmek 
maksadile çıkarılmış, sarf gârazkâ- 
rane bir eser olmakla beraber 
Sırp; kafa sile düşünülürse hak 
vermemek kabil değildir. Biz tabiî 
esasım düşünüyoruz. Siyasî safha- 
sile alâkadar değiliz. Binaenaleyh, 
orman daireleri 1 ilâ o senelik bir 
müddet içinde bütün tasarruf 
iddialarım kabul ile bir karara rapt- 
etmeli ve artık âtide böyle medT- 
iyatla iştigal etmiyerek bütün.fa«F.' 
ret ve kuvvetini ormanların ihya 
ve imanııa hasretmek. kanunun 
ikinci ve en mühim bir hedefi de 
buna istinat etmelidir.

Üçüncü ve bilhassa orman siya
setimizin istikâmetini tayin edecek 
olan en mühim bir meselemiz de 
Devletin Orman İşletmesidir. Geçen 
mecmua nüshalarından birinde 
Cevat bey arkaşımız, bu mevzu 
etrafmda gayet lehdar mütöleat ■; 
serdetmişlerdir . Devletin Orman 
İşletmesi, daha doğrusu ormanlar
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esasatom vakıf olma-
kirmci bahis üzerinde

tmege imkân yoktur.
Zaten b« cttıet mevzulunuzdan
tefe» kal»*. Yalnız.. ikinci maddeve

n>f'Ysı:k duyuş ve işidişîeri- 
nûzi. buna munzam olarak fikir- 
ievinuzi izah -edeceğiz.

Lâyihanın idari kısmında en 
psash noktalar köylüye verilen 
intifa hakkının refi ve ormanlarda 
eşkâli tasarrüfivenirı teshiridir.

Demokrasi hükümetlerde köylü 
de şehirli aynı hukuk ve salâhiyete 
sahip ve müsavi reye maliktirler. 
Maarif, tahsiL vergi, intihap ve 
saire hususunda köylüye tahmil 
edilen vazifeler ve mükellefiyetler 
ısyöen şehirliye tatbik olunur. 
Prieasip itibarüe . tesavi kabul 
edildikten sonra şebirK ve köylü 
hukukunu tefrik edecek biç bîr; 
esas vazedilemez. Köylüye bir 
hakkı tefevvuk ve hakkı rüchan
Vermek Demokrasi esasına muha
liftir. Ekseriyetle şehirlinin huku
kuma tearuz teşkil eden bu türlü 
imtiyazlar Sosyalist ve Bolşevist 
frâkûmetier tarafmdan verilir. Çünki 
t a r i f i  indinde sermayedar, kapi- 

te/tehlikedir- Onların para- 
isin  mallan taksim edilmelidir.
Ba- ^ Ö a r  için bir hedef, ve bir
gayedir- Fakat tiizim gibi Cumhu
riyet ve Demokrasi esaslarına göre 
kfsee olunan devletlerin bu imti-
vazlan. kaldırması kendi prensip- ; , | i  i  Sİm  | ıraot»feai(Br.

Bu. muhakemelerle köylüye 
verilen intifa hakkının kaldırılma-

tnasraâ aleyhtarız. Filhakika, birçok 
meşhuda! ve tetkikatımız, bize bu 
hakkın ekseriya ve hattâ temamen 
denecek derecede sui istimal olun
duğunu gösterir, intifa hakkı, bir 
alet, bir perde ve bir silâh olarak 
pölfomlmaktadır. Mukavelelerin 
ağır şartlarından yılan ve kaçan 
tüccarlar ruhEsatname namı altında 
kendi gayelerini istihsale çalışırlar. 
Fakla, esasta kanunun yahut eva- 
miri umumiyenin tarifaü veçhile 
köylü katı. âmil, ve nakildir. Fakat, 
kanunî olan hakkı intifa, orman
ların baştan aşağı tahribine sebe
biyet verm% ve her köy bu hak
tan istifadeye kalkışarak, butlanını 
mucip aksı bir vaz'ıyet olmadığı 
için ormanlara balta salmış, geç
miştir. * Köylü. katiiyatina mukabil 
hiç olmazsa 100 de 20 nisbetinde 
fidan dikerek, ağaç yetiştirseydi, 
buna belki razı olurduk. Fakat, 
nesil bırakmamak ve vermemek 
şartile uluorta, senelerdenberi 
yaptıkları kat'ivat bazı mahallerde 
tek bir ağaç bırakmayacak defceeede 
ileri --^tmiştir. Tabıatte nesil ver- 
miyen bir izdivaç, nasıl bir nüfus 
tenakusuna müncer olursa ağaçlar
da da ayni hal vakidir. İzmit köy
lerinde binlerce meşe fidanlarının 
avlu yapmak bahanesile mahvedil- 
diğini teessürle görmüştüm. Bunu 
bur delil olarek irae edebilirim.

Binaenaleyh, orman kanununun 
ve orman riyasetimizin ilk hedefi 
köylünün intifa hakkım,, refefcmek, 
bâzı kuyui ve şerait altında ancak 
meccani ihtiyacına tetabuk edecek 
sahaları irae etmek olmalıdır. 
Ormanların ve ormancılığın ıslahı,
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ancak bununla k:? bildir. Eğer 
kanım bu maddeleri ihtira, etme
den çıkarsa halihazırın idamesin
den başa bir şeye yaramiyacak 
olan bu tarzın çok noksan kalacağı 
ve bilhassa ormanların ıslahında 
atılacak adımın ileriye değil geriye 
dönmüş olacağım gösterecektir ki 
biz bu dönüşün vukuuna ihtimal 
vermiyoruz.

Tasarruf davalarına gelince: 
Bu bahiste (ormanlarda miriyet 
asildir) kaidesinin kabulünden sonra 
bütün tasarruf iddiaları için muay
yen bir müddet verilmesini, ve bu 
müddet dahilinde müracaatların 
kabulü, cereyan edecek tetkikat 
araştırmalar, veya muhakemelerin 
hitamım müteakip bütün ınudde- 
ayatin tasfîyerile ormanların tah
didinin ikmalini, ve badema yapı
lacak iddiaların nazarı dikkete 
alınmamasını mülâhaza etmekteyiz. 
Bir yerin yahut bir afazinin imar 
edilebilmesi için- evvel emirde 
bunun ber türlü tecavüzlerden 
masuniyetini temin, tahdit ve tef
rik lâzımdır. Ormanlarda bu 
nazariyati tatbik etmeliyiz. Çevirme 
ve çevrilme, Amenajmamn esas 
kaidesi olunca her türlü hukuku 
tasarrufiye iddialarına bir nihayet 
vermek lâzımdır. Ormancı, bir 
banka memuru gibi randın, serve
tin hesabile ormanın daha fazla 
kâr istihsaline mütevakkıf imarı 
çarelerini, . ararken fuzulî ve kıy
metsiz bir takım tasarruf dedi 
kodularile kendisini yormamalıdır. 
Eğer, ortaya çıkan bir çok iddıa- 
kâriarm delillerine bir kıymet 
verilirse hemen söyleyebiliriz ki.

Türkive ormanları kâmil*
ve hüküm etli hiç bir alâkası yok
tur. Feodalite. Erapervalizîm. ve
Iraparsıtorluk rlevirlerinm mahsulü
olan Jbû sene‘di hakaniîerin üç
dönüm'5 ihtiva eden 1.000 hektar-
Iık hudutlan üzerinde verilen
kararla rknımuı ı maddesine tetabuk
etse bile hakkın ve hakikatin çer-
cevesîne  dahil olmaz. Bu hususta
Sırpîar kendi fikirlerine göre çok
Uo^ru bir voi tutmuşlar ve dere-
beğlik zamanııia ait-istismar ediî-
miş, arazilerm hükûmet namına
zaptla devlete iadesini mütezam-
min Ühr kanun Çîkarmışlardır. Bu
kanun esas itibarile Sırbistandaki
Türklerin arazilerind zaptetmek
maksadüe akan! mis., sarf garazkâ-
rane bir eser olmâkla beraber
Sırp kafa sile düşüinüîürse hak
vermemek kabil değilSdir. Biz tabiî
esasını dıbtünüyoruz. Sivasî saflı a.-
sile aîâkadSar değiliz. Binaenaleyh,
orman daireleri 1 ilâ Ö Senelik bir
müddet iiçinde büitün tasarruf
iddialarını;kabul ile biir karara rapt-
.erimdi ve .artık âtide böyle med -
iyatla iştigîjI etmiverek bütün kud-
ret ve kuryetini orananlann ihya
ve imanna hasretin el i, döın unun
ikinci ve en mühim bir hedefi de
buna istinat etmelidir.

Üçüncü ve bilhassa orman siya
setimizin istikametini tayin edecek 
olan en mühim bir meselemiz de 
Devletin Orman İsletmesidir. Geçen 
mecmua nüshalarından birinde 
Cevat bey arkaşımız, bu mevzu 
etrafında gayet lehdar münSeat 
serdetmişlerdir. Devletin Orman 
İşletmesi, daha doğrusu ormanlar
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u&ites&tj&suu vî^v^t^orilu) tfö i } bir 
■çok v< vü^v. talkık&tt&n sonra ka- 
r*rUş4i..>>. iv'aj* eden çok mühim 
|&  titsasAir. Benîm kauaaimee Dev-

ocusam işletemez. Çünki esas* 
ow i«; ;u*>i. bizatihi ticaret eletil,

teşvik ve terkibi ticaret 
^ES^ettce istinat eder. Devlet bir 
eCvVİtedir- Hak verir fakat almaz . 
£ h« | |  efradın hukuk ona sahip oî- 
B 8  E ! ancak efrada hak tevziile 
mükelleftir. şu  esbaba binaen devjes 
B  ticaret hayalına girmesi müm- 
ttsüi ES keyfiyettir. B u , hukukî 
kaideyi nazarı itibara olmasak bile 
irabın; maddi ve manevi tasavvur 
edemiyoruz. Bir zam$plar teşkil 
edilen Bolu 1 Earadere Ormanları 
d^eim e Müdüriyetinin feci akibett' 
haasiardan çıkmamıştır zannediyo
rum. Bu ceSfonisâl hükümetin o> 
man işletmesinde nasıl bir ademi 
muvaffakiyete uğrayacağım evvelce 
müdiren bir hakikattir.

Hali hazırda takip edilen siya* 
s«r veçhile ecnebi ve Türk sermaye
darların birleşeceği şirketlere satış 
yapmak suretile devletin ormanla* 
S işletmesi daha nafî ve daiıa kâr* 
Âdbr. Bu şirketler yüksek serrnaye- 
aecie tje başladıkları zaman hem, 
vasi, tesisat yaparlar hem de müte* 
fetaists, yardımcı unsuru bol rnaaş- 
laria pek çabuk cezbederler. Şir- 
keder üzerinde tatbik edilecek sıkı

bir mürakabe altmdâ fennî orman
cılık husul bulmuş olur. Hususile 
bizde hükümet müesseseler! biç bir 
zaman inkişaf edecek bir vaziyet 
göstermemiştir. Bu şirketlerden 
başka birtakım cahil müteahhitlere 
orman vermek üjtoğru değildir. 
müteahhitlerden yalnız malî iktidar 
değil fikir iktidan dahi aranmalıdır. 
Bilhassa tahtacı denilen tabripkâç 
unsurlar artık ormancılık hayatın
dan yavaş yavaş çekilmeli, başka 
meslekler edinerek kannlanm do
yurmağa bakmalıdırlar. ormanların 
islalu yolunda atılacak ilk adım, 
bunlara başka iş sahaları göstererek 
ormanlarda yer vermemektir.

Ortaan knununa ve orman: siya
setine müteallik daha bazı esasla^ 
n  da vakit müsait olursa başka bir 
zaman 'anlatınz. Şimdillik kanun 
lâyihasının bir an eyvel kesbi 
kat’îyet ederek intişar sahasına 
çıkmasını; ormancılığın ve orman 
siyasetinin ted vinine hizmet edecek 
ve ormanların ıslah ve îman için 
birinci adımı attıracak olan bu 
kanunla hali hazırdaki keşme
keşten, kurunu vusta . devline S  
nizamnameden kurtulmamız temen
nilerini heyecanla izhar'ederim.

Adapazarı 15/5/929

M. A li Salih



Adana da Pas ormanında Trak dere mailelerinde bir Laricio 
m eşçe resi ve tahtacı kulübeleri 1929

Foto Mucit

Çok yaşlı bir Tor as Laricio çamı ormanı Osmancık kazasında  
A'/o ormanı, ycııi karanjâh civarında (jarba müteveccih 1930

Foto Oevat

I
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Ağaçları tanımalıyım

Geçenlerde ormancılık sanayii 
ile iştigal eden ybir tüccarımız bize 
müracaatle Âkçâağaç kerestesini 
memleketimizin nerelerinde bula- 
bileceğim sordu. Adamcağız Fran
sa'dan ayakkabı çivisi yapmak 
-için bir makine getirtmiş Fran- 
•Sa*da bu çivilerin hangi ağaçtan 
yapıldığım sorarak verilen isimler
den ancak Âkçaağaci tercüme 
ettirebilmiş. (*)

JÖkçaagaçtan ayakkabı çivisi 
yapıldığını bilmeyorduk ve memle- 
ketimizde stok ^halinde bu ağacın 
. kerestesi tedarikinin imkânsızlığın
dan bahsederek bunun için mem
leketimizde pek mebzûl ye nisbeten 
ucuz., olan kayın kerestesinden 
istifade edebileceklerini sö yiedik, 
anlattık ve bir arkadaş da Rosva' 
da bu çivileri kâmilen kayın ke
restecinden yaptıklarım böyle b ir 
fabrikada çalıştığı için iyice bildi- 

^ n i  söyledi,; .
Bir kaç ğün sonra elime Tür

kiye'de bugünün parmakla göste-. - 
rilen nebatat hocalarından birinin 
eskice, bir nebatat kitabı geçti. 
Yüksek maarif mekteplerinde oku
nan bu kitabı karıştırırken fasile
ler bahsinde her fasilenin başhca 
nebatlarının tavsifleri gözüme ilişti 
ve bilhassa ormana ve ormancılığa 
ait olanlarını Okuyayım dedim ve 
başladım.

Akcaağaç - Anine- Fayın ağa-
{*) Avrupa'da bu iş için en ziyade 

Huş kerestesi kulîamhr.

çından meyvasmın gayrimGcerma». 
yapraklarmm kayın yaprağööökî 
gibi sivri olacak yerde roödevver 

••Olmaları vasıtasile tefrik olunur. 
haşöbi suda sertleşir ve b& sebep
ten inşaatı meyahiyede istimal 
olunur. Gâh*

Evvelâ ne kayın ağacmın 
meyvası mücennah ve ne de Akça- 
ağacmki mücenhahtır salon bunda 
bir yanlışlık olmasın dedim ve 
kayın ağacına baktım.

Kayın ağacı - Bouleau— vasatı 
büyüklükte bir ağaç, beya£ renkte 
olan kabuğu kâğıt gibi ince yap
raklara ayrılır ve bundan enfiye 
kutusu, hasır ve ayakkabı imal 
olunur. Çok yükseklerde ve fazla 
soğuklara dayanır, ince dallarından 
süpürge yapılır. Gâh.

Evvelkini iyice anlayamamıştım 
ama bunu anlayabildim. Bu: bizim 
süpürge ağacı veya Hüş • dedığimaz 
(Betula) olacak.

Sıra gürgene geldi.
Gürgen - Hetre— Müsellesi şe - 

kilde olan meyvalan her kudeyhte 
iki adet ve kestane gibi . dört 
mısrala açılır.

Dirince hah dedim. İşte kayın.
Müellif Akçaağaçı bîr de İsfen

dan diye tavsif etmemiş .«Saydı 
daha çok şaşıracaktım. Türkiye 
nebatatçdan bizim ağaçlara ne 
isimler koymuşlar da haberimiz 
yokmuş.
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H | îN-îîş l'itH'a yari
st V . . kV,vCUTp § .f â pignon) adi

v wSyİvesftpR, yani san
.  ̂j |V ırestrejı yabani fıstık*

P. MariÜöıa yani !>abiî çamına:
H üsfctot bahri: Köknar

i Abies İ t I p âm. Lîîdin ( Pisea ):
H rip çs» t ( Episea I veya ( Fox

v >1 .»Wte? ağacı: Venedik çamı
*sbhku ahaOdŞ:

Bk* kerre nebatatta umum! 
Sekler Lâtince olarak kabul edil- 
<gğr İsıide bunun yerine Fransız- 
cayı razın ak ne Fransız ve ne de 
A îmanların yapmadıktan bir şey
dir* Her millet bir nebattan bah- 

^Sederken kendi memleketlerindeki 
£&osn ya ?na mutlak surette o 
umumî. Lâtince ismi yazar. Hele 
memlekette tamnan isimleri bırakıp 
ta  Fransızcanm aynen tercümesini 
yazmayı bilmem nerede yaparlar 
Bizde eekidenberi Fransızcaya bir 
iptdâ olduğu için Törkçeden Fran- 
Sîzcaya çok mükemmel lûgaÜar 
var. lâkin bunlarda fennî ıstılah 

beyhude olduğu gibi bir
çok isimler de hep yanlıştır. Bir 
kaç Fransızca lügate baktım, bun
larda Bouleauyada. Hâtre'ede 
Kaynı denffiyor. Bunun gibi Pin de 
çam. Abies de çam olarak tercüme 

'eStifeektedir.
Pînasfre> yabani çam det ge- 

ç̂ t . Çünkr onu yapanlar Türk
çüde tam mukabilini bulacak kadar 
nebatat bilmezler fakat bir uebat- 
H  motsmo tercüme yapıp kitap 
yazfetn der ve o da hiç olmazsa 
r^cslerîe meşgul olmazda nebatatçı 
ve nsSçffiT o Jn sa

Turkrye'mizde'fflsevcutoÖan de

ğil koskoca ağaçlan bile tammavo- 
rıız ve bugün bunları bize anlata
cak da bulunmayor* Kimsenin 
Türkiye mecmuai nebatatile Uğ
raştığım gormeyoruz. Hocalarımız 
ömürlerini hep mektep kürsüle
rinde talebeye nazariyat öğret
mekle geçiriyorlar. Talebeleri ha
yatta belki de hiç işlerine yaramı- 
vacak olan bir sürü notla hayata 
ahlıyorlar ve tesadüf ettikleri en 
adi bir ağacı tanımaktan âciz 
kalıyorlar. Her ilim ve‘fende oldu
ğu gibi ecnebilerin . memleketi 
gezip Türkiye florunu yapmasını 
bekliyorsak ( kim bilir belki yap
mışlardır da bizim haberimiz yok^ 
o başka.

Memlekette yerli olarak, mev
cut iki. üç çam cinsini herkeS- 
başka teşhis | ediyor: Lariciomun 
bit variyetesi olan toros tam larına 
kimisi Toros karaçamı kimisi 
Karaman karaçamı kimi de sâdece 
karaçam demiş. Ben bu ağacın 
neresinin kara olduğunu anlayamı
yorum.

Sıcakca yerlerde yetişen bir 
cins çam var, buna da Fransızlar 
gelmiş P- Halepensis. Almanlar 
gelmiş P. Pitvosa demişler. bizim 
bazı ormancılarımız da Kızılçam 
|  P. Bruttia i  ve bazen de sadece 
karaçam diyorlar, öyle ya bu da 
bizim uydurmamız olsun.

Ne yapalım nebatatçılanmız 
hurdebinî nebatat ve yosunlarla 
uğraşmaktan büyüklere bakmağa 
vakit bulamıyorlar ki.

Ben Türkiye’mizde mevcut meşe 
envamı bile temamile tamyamadı-

ihtisas ve meslekler

Memleketimizde belki en az e- 
hemmivet verdiğimiz şeylerden bi
ri ve en ehemmiyetlisi ihtisas ve 
meslek farklarıdır. Son zamanlarda 
ancak münevverlerimiz o da. belki 
hayailariîe sıkı sıkıya alâkadar ol
duğu için tıpta ihtisasın farkına 
vardılar.

Her zaman tesadüf ederiz: bir 
ziraatçıye çam diktirmeye, teşçir 
yaptırmaya kalkışır, ormancıya 
.ormandaki yabani ağaçların aşı

ğımızı zannediyorum. Ne olur hiç 
olmazsa bunların nümunelerini 
ecnebilere gönderelim de teşhis 
edip bize öğretsinler ve biz de hiç 
olmazsa meşeyi tammış olalım.

Şu vesile ile hatırımda olan 
bir noktayı dâ söyleyeyim:

|  Son zamanlarda Yüksek Orman 
Mektebi tarafından tab ettirilip 
daha bir çoklarımıza okumak nasip 
olmayan kitapların belki en mü
himi olan Silvikültür ünde Esat 
Muhlis B. hocamız ( her halde 
biraz acele edildiği için o lacak) 
bazı mihim şeyleri ihmal etmiş 
sayüamıvacak kadar çok olan 
matbaa hatalarından sarfınazar 
birinci cildi hemen hemen kâmilen 
orman eşcar ve şüçeyratma tahsis 
edilen eserde de Türkçe mukabil
leri olan birkısım nebatata ecnebi 
lisamnm aynı mukabili kabul edil-

Yazan 
A. C.

Ianmasından bahseder. şimendifer
mühendİİsine fabrika yaptırmaya
kalkar ve mimarla k<lifayı ayırt
edemeyiz>~* İşte bü meslek ve
ihtisas işinin farkına varmâdığı-
mız içindir ki umumî ve hususî
bir çok işlerde farkmda olmadan
müthiş zararlara uğrar12.

İhtısaas ve mesleğe ehemmiyet
vermemek dolayısile vaki olan 
bu göze görünür ziyanların mem
leket için bir de görünmeyen

miş ve şimdiye kadar hemen 
hepimizin pek iyi bildiği o ( Pali- 
urus aculeatus) karaçalı ( ki buna 
cenup havalisinde çaltı da derler) 
ya dikenli cehri namı verilmiş, 
bunun gibi ( Pistacia' Terebintbis ) 
denilen ve Türkçede sakız denilen 
(-) ağaç terementi ağacı, hepimizce 
Ahlat denilen bir ağaca yabani 
armut denildikten sonra her taraf
ta  bir nevi alıç olarak bilinen 
diğer birine de ahlat deniliyor.

Bütün bunlardan başka memle
ketimize girmesi ihtimali bile 
olmayan b ir çok ağaçlar uzun 
boylu tafsil edildiği halde kara- 
deniz kayınlıklarımızm baş belâsı 
mikrobu olan Rhododendrun yani 
orman gülü unutulup geçilmiş* 
Hocamızdan hiç olmazsa bunu 
ikinci Ciltte ilâve olarak yazmasını 
isteriz* A. Cepof

f*] Cenubî Anâdoludâ îneuenşsiç derieı*.
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t  ki em»mmiyet te
«h tepl&mvor.
fejda&i i umumi harpte

HHfi demiş d |  cepheye
m kurtulmuş* İşte bizde
iü sahipleri de baza» hiç

faateTrh*?3 bir işin ınütehassısı
kevÜver ’re 0 iş* yaparken kimse

â&c «MSsas vesikası sormıvor,
£$İjK böyfc|  bir âdet de yok ki....

e *  âh bunu bildiği içindir ki
Mâisasa çalı şnıaktansa her telden

►aşağı |»ğrenroeye mecbur kalır
aihavet hiçbir şeyi iiğrenemez.

Herse v i : bilen fakat hakikatte
f bir Mvi bilmeven mütehassıs-

ianrr:r. İ böyle mevdana gelir.
rvinkü p : bir fosur. üzerindeki

bir ğün keudisini aç
bırakacağını bilir.'

Be sen** bir ormana gittik: 
müteahhit nakliyatı temin için 
öfie fedakârlık etmiş, öyle yollar 
re r*yîe kanallar yaptırmıştı îd 
iasaa. be biç işe yaramayan ve 
yafaaayacak olan inşaattan husu
le çelen zararlar karşısında şaşı
rıp kalır. Bir taraftan yol açılıyor 
sahaveti berbat bir kayalığa veya 
sarp bir mahalle dayanınca beş. 
eönoetre yukarısına bir daha ve 
o 4a olmazsa bir de biraz aşağı- 
*5E3 açılıyor. Bir maktam bir 
icoşesrodeki beş. on ağacı alayım 
cire kocaman bir şose yapılıyor. 
rrr?rbeod;şin biri geliyor, biri gidi
yor. sermayedarın parası israf 
degsi zjdfyor. ve sonra da ben 
boraryz bofcsdar para döktüm, rau- 
kzbt&sB alamazsam mahvoldum

yapmak, kanal yapmak, fabrika 
kurmak alelâde mühendislik düz 
ovada şose yapmak ve güzergâh 
tayin -etmek değildir. Bir yol -ya* 
pı lirken ondan edilecek istifadenin 
miktarı m bilmek lâzımdır.. Beş on 
İhr&hk bir istifade için binlerce 
lirayı taşların araşma -gömmeyi 
düşünmek bile güçtür

Amenajmanın aleyhinde bulu
nanların kulakları çınlasın amma 
biz. sümmettedarik bir raporla, 
içinde ne olduğu belli olmayan 
bir maktam içine birçok yol yapan, 
kaç vagon mal çıkaracağım bil
mediği bir orman için gözlerini 
kapıyarak ve ecnebi memleketlere 
milyonletr akıtarak kocaman* fab
rikalar yapanların haline acıyoruz.

Bir arkadaş anlatıyordu: Şehire 
katırlarla dört günlük mesafedeki 
bir ormana mazotla işliyen bar' 
fabrika kurmuşlar ve tabii işlefce- 
memişler. Tüccar da müşkül va
ziyette kalmış.

Ormanlarda okadar çürük f i l  
yongalar varken dört günlük yol
dan esterlerle mazot gelecek de 
fabrika da işleyecek. Bu fabrika
nın bir de fotoğrafım gördüm: 
Katarağı doğruca toprak seviyesi
ne yerleştirmişler ve 'tabiatile 
yüksekte kaldığı için tomruklan 
palangalarla yukan çekiyorlar. Bu 
kadar garabete Amerikalıların bile 
aklı ermez değil mi?

§  A  .
İste bunlar ihtisasa ehemmiyet 

vermemekten basıl olan zararların 
en küçük nümuneleri. Hükümet 
nasıl ki bir taraftan yüksek mü-işlet meşinde
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Avdan ve Avcıdan

Dert
Zozaki de olsa avcı olmak ko

lay : fakat yazı yazmak biraz güç 
Anadolu seyahatimden avdetim 
dolavısile istirahat ederken neşri
yat müdürümüz yazı diye tutturdu. 
Zorla güzellik olmaza, amma ne 
yapalım.

Mevsim avı
Domuz avının en müsait zama

nı şimdidir, kânunu evel ve. sani 
aylan domuzların kızma zamanı
dır, toplu olarak gezerler. Fakat 
bu sıralarda tehlikeli bir hal al
dıklarından bir iki noktayı hatır
latalım:

Bu hayvanlar battı müstakim 
üzerinde koşarlar. Son derecede 
süratle hareket ederler. Bataklığı 
çok severler. Bataktan çıktıktan 
sonra etrafa sürünerek gittikleri 
yerde iz bırakırlar. İhtiyarlan da
ima aralarında götürürler ve 
gençler etrafta kalır. Genç domuz
lar pek fena ısırır ve yaralarlar, 
tavşan ve tilki de avlanır. Ördek 
meraklısı avcılar da biraz sonra 
vuracakları ördeklerin hülyasile 
yakıt geçirirler. _____ .
hendislik tahsil etmeyenlere mü
hendis dedirtmiyorsa, mühendislik 
yaptırmavorsa, fabrika tesisine 
kalkan bir şimendifer mühendisi
ne, dekovil ye kanallar yapmağa 
savaşaı» bir yol mühendisine de 
müdahale etmeli ve memleket

Köpeğin ömrü
Bir avcı köpeğinin onyedj sene 

yaşadığını ve bu müddet zarfında 
sıhhat ve zindegisini muhafaza 
ettiğini ve çok hastalık çekmeden 
üç gün içerisinde öldüğünü sövü
yor ve bu müddet; zarfında köpe
ğe baktığım şöyle anlatıyor.

1 — Köpeğe günde bir kerre 
çorba vermek. Bu çorba biraz 
yağ ile sıcak sudan ibarettir.

2 — Diğer zamanlarda da bir 
kaşık yağ yedirmek ve ender 
olarak bir müsil ve bilhassa hint 
yağı yutturmak. v

Bü usul sayesinde köpeğinin 
ne midesi bozulmuş ve ne de 
ishal olmuş ve dolavısile hasta
lanmıştır. Bunu bilhassa şehirde 
bakılan’ köpekler için tavsiye et
mektedir.

Ucuz ve şıhhî olmasına nazaran 
her halde biz de tavsiye edebiliriz.

Köpekle anlaşmak
Bir Fransız avcısı birşey teklif 

ediyor. Bir köpeğin sahip değiş
tirmesi ve bu sahiplerin mütead-
sermayesinin boş yere hedrolması
na müsaade etmemelidir. Serma
yedarlarımız da yaptıkları işlerde 
bir parça olsun ihtisasa ehem
miyet versin ve gözlerini kapayıp 
sermayelerini tehlikeye sokma
sınlar.
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t KRimahne
uöfcaeo. köpekhw  t e r zaman vç
her ver\?c arAyabilecekleri bîr

■ öğretilmerîni ve bunun
fal»pek Hsamı olmasını

ediyor Burumt için musi-
kidefa d<\ re. mi. fa. sol la, s i

’sîıfaou ed 
v-'c. Bnn.aröaı

iüSöesim 
|  her b

ileri sürü- 
b-riSıriı. bir

îîarekeîe eimc lıaline soktuğunu
11 köpeğine talime baş-
la&ğuu S  iyi neticeler alacalına 
fcasîaaî getirdiğini boylıyor. Biz 
?wiwwpft okuyucularımıza mesel# 
S  vö^arıyor ve bu musikişinas 
av<-> ve dolayısile köpeğin yeni 
SsriSfcâıeme usulü hakkındaH neti- 

de - tabii bize bildirirse - 
kaBsennaze arz edeceğiz.

Sansar
3&ö hayvanın derisi kıymetlidir. 

Avlanma mevsimi de yaklaşıyor, 
uzun boylu ve çok tüylü kuyruğu 
vardır. En ziyade ormanda ve 
^aiâdkİsBtîa bulunur, ağaç kovuğunu 
te* İli eder I Geceleri dolaşır, vah
şi tabiatlidir. rengi esmerdir, ayak 
H  kuyruğu biraz daha koyuduı*. 
Bu hayvan en zyiade küçük ka- 
y ia to fe  ve yahut saklandığı yer

de ellerin yırtılmasına ve ısırıl
masına razı olmak şartile elle de 
tutulur, köylülerimiz son usulü 
hepsine tercih ederler, mamafih 
amatör okuyucularımız derisinin 
tenezzülü kıymetine ehemmiyet 
vermezlerse silâhla da vurabilirler.

Bazı sözler
H — Kişin avcıya pelerinini alma

ğı .söylemeğe lüzum yoktur, fakat 
yazm daima hâhriatinahdır.

§ — Avcılığın on şartı vardır; 
Dokuzu bakmak biri atmak.
. § — Üzerine fazla itina edüerr 

köpek avcıyı yolda bırakır..
Av meraklısı pek sevdiğim iki 

arkadaşım var. Köpeklerine çok 
itina ile /bakıyorlar, hattâ birisi 
geçenlerde hastalanan köpeğini 
yevmiye' üç lira vererek hastafaa- 
neye yatırmıştı. İşte bu arkadaş* 
lanm alışkın olmadıkları için, on 
sekiz saatlik bir yaya yolculuğunu 
müteakip köpeklerinin ayak deri
lerinin soyulduğunu ve. hayvanla
rın bir hafta ayaklan üzerine 
basamadıklanm söylediler. Ben de 
yukarıya dercettiğim. sözlerin doğ
ru olduğuna temamen kani oldum.

Zoraki Avcı I

I

Ada çamlarını kurtaralım !
Senelerdenberi şehrin, adaların 

güzel çamhklanmn güzümüz önün
de bergün bir parça daha inkıraza 
uğradığım, İstanbul bagçelerini süs
leyen çamlann her sene eksildiğini 
ve dünkü mamurelerin yerinde 
buğün bir harabenin vücut buldu- 
ğunn görüyorz.

Geçenlerde Büvükdere'deki Ab- 
raham paşa korusunu gördüm de 
tanıyamadım. Burası biz mektepte 
iken hem güzel bir park ve hem 
de memlekette bulunmayan bir çok 
ağaçların mevcudiyeti dolayısîle 
küçük b ir nebatat, bağçesi hük
münde idi. Bir gün o güzel Tak- 
sodyumların devrildiğini ve nihayet 
az zamanda oranm bir böğrütlen 
ormanı halini aldığını görmek mem
lekette ağaca ve tabiata nekadar 
ehemmiyet verildiğini çok yafandan 
gösteriyor.

Ada çamları hasta imiş: çamlık
lar mahvoluyormuş.... Bir zamanlar 
vilâyet, şehremaneti ve evkaf ida
releri arasmda senelerce süren 
münazaa ve gürültülerden sonra 
şehremaneti onları muhafaza et
meyi temin ile kiraladı Gazeteler
de; emanetin bilmem nekadar tah
sisat ayırarak bu çamların tedavi
sini temine çalıştığını^ Avrupa'dan 
mutabassıs getirileceğini, bir ce
miyet teşkil olunduğunu, gürdük 
ve okuduk* Aradan yine sene ye 
seneler geçti, eski hamam* eski 
tas •

Şehremaneti sureta çalışıyor . 
fakat hep emekler boşa gidiyor ve 
daha da gidecektir. Çünki bu işin 
başına işten anlar bir kimsenin 
getirildiğini görmek bize nasip ol
madı ve daha da olmayacak.

Ada çamlıklarının tedavisi içiu 
şimdiye kadar tutulan vol temaraiîe 
yanlıştır ve biz bu uğurda bir gün 
nahak yere bir sürü tuzaklık ağaç 
kesildiğim, başka bir zeman tanesi 
kırk paraya tırtıl kozası toplatıla
rak bu kozaların içindeki tırtıllar 
dağıldıktan sonra yakıldığım ve 
nihayet; bu sene tahsisatımız kâfi 
değil, yalnız bir adada mücadele 
yapalım da tedricen her tarafı te
mizleriz gibi gülünç tedbirlerden 
sonra herşeyden vazgeçildiğini du
yuyoruz.

Adalarda hangi böcekler var

Yalnız adalarda değil İstan
bul vilâyeti dahilindeki bütün 
çamlarda zarar yapan ve en  ziyade 
göze çarpan böçek; haşaratm pullu 
kanatlı ( harşefiyülcenah ) Sımfin- 
dan olan Kinetokampa (Cııetocam- 
pa pityocampa ) Iar dır ki buna 
(Taumetopea pityocampa)da derler.

Bu böceğin kelebeği esmer renk
te ve erkeği gerilmiş olarak 3 ve 
dişisi 3,5*4 santim dir. Bu kelebek
ler İstanbul'da ağustos ortalarında 
meydana çıkar ve uçuşurlar. Er
kekle dişi çiftleştikten sonra dişisf 
çanım iki ibresini yumurtaları ile
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g p j İ l i  tam ada . B B B  •. üstlerini 
-.!£& s »  m |P ^ mR ^ p  örter .

îkhıci teşrin or - 
ve tırtıllar mey* 

^ H |  ibreleri yemeyo baş*
B B  B H  ettikten iplikte ketıdiîe-
H B  B  yuva yaparak müçtemian

B B B B İ  1
Bfc tirfcdlar kışın ve gündüzleri 

H  y^vamu içinde vakit geçirir S 
jy tk r i  tabur tabur çıkarak vap* 
?jiSk£an yerler ve nihayet şubatta 
ifra ğ a  inerek koza olurlar.

Bu tirtdhrm üstündeki kıllar 
retitriiöir ve yuvalardan dökülen 
: •; H ? r  aşağıda duran bir insa- 
B j  üzerine düşerse orayı derhal 
tMfariş eder, kabartır ve kaşındırır.

Be böceğin yalnız başına ağaç
lar: öldürmesi pek nadir dir. Ancak 
yaprakların yenmesi dotayısile zaif 
düşen ağaç, başka bir böcek tara
madan jstSâya^öğrar ve derhal ölür 
ki adada bu işi ikmal eden kınlı 

- tâeaaiİs (ömgammedülcenah) sınıfı- 
9 8  Scobtidae familyasından küçük 
bâr böcektir-

£wetâ şunu kaydedelim ki bu 
s isd  böcekler hemen hiç bir zeman 
«îbaîs mükemmel ve sağlam bir 
B 'W 'İ|pfJ ıJIatolmazlar. Avrupa'da 
B  H  tema mümasil böcekler he- 
m**n daima fırtına, yangın, fazla 
sarfiyat veya ağaçlan zaifîeten 
*»■ ıkı B  5es3 dolayısile tekessür 
B B 8  ve mühim zararlar yaptığı

Cnetocampa lann 
tesiri»* zaif düşen çamlar bu küçük 
ftğceÖB® p  Myelophilus piniperda

B B H B h H İ İ İ
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ve M. minör ) un taarruzuna uğ
rarlar .

İlkbaharda ağacın gövdesinde 
j>ek küçük delikler görülür ki bu 
deliklerin ağzından sızarak don
muş reçine ve kırmızı talaşlar 
vardır. Buradan içeri giren ve 
odun ile kabuk arasında dehlizler 
açmağa başlayan erkek |  ve dişi 
böcekler çifteştikteh Sonra dişi bu 
mecranın kenarlanna yumurtala
rını koyar. Bu yumurtalardan çıkan 
kurtlar ana mecrasına amut olarak 
birer mecra açarak nihayetinde 
koza olur ve bir müddet sonra 
kâhıl böcek halinde dışarı çıkarak 
uçuşurlar. Bu böcekler budefa da 

. genç filiz ve sürgünlere musallat 
olarak içerisini oyup öldürürler. 
Kuruyan sürgünler sonbaharda 
kırılır ve dökülürler kî bunun için, 
böceğe orman bağçıvani diyorlar.

Böceğin mevcudiyeti ağaçrn 
dibine dökülmüş veya henüz kuru
muş genç sürgün ve gövde üzerinde*, j 

P& deliklerden derhal anlaşılır. AğâÇ 
hem sürgünlerin hem de tabakai 
müvellide ve kitabiyesmin mahv
olmasından hemen ölür.

Bizde bunlarla ne şekilde müca
dele edilmelidir?

Şurası muhakkaktır ki şimdiye 
kadar ada çamlarını korumak için 
yapılan mücadelede hep yanlış 
yollardan gidilmişti.

Bir adadaki böceğin kelebek 
Olduktan sonra diğer adaya geçe
ceğini akıl edemiyenîer bu sene 
bir kısım yeri temizleyelim de 
gelecek senede diğer taraflarda
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mücadele yaparız demişler ve 
yahut Örmanbahçıvam'nın dâima 
zaif ağaçların düşmanı olduğu ve 
her sene bir kısım ağaçlar hasta 
düştükçe bunun zararının önüne 
geçilemeyeceğini hatıra getirmiye- 
rek bu böcekle mücadeleye giri
şilmiştir.

İstanbul'da Cnetocampa mev
cut iken orman bahçıvanı ile mü
cadele yapmak temamite faydasız
dır, bunun gibi de bir, hattâ bütün 
adalardaki Cnefcocmpa'larla mücâ
dele de hiç bir, fayda vermez 
Çünkk

1 Ormanbahçtvanı derhal 
ye hemeni göze çarpan bir böcek 
olmadığı için çök vasi olan İstan
bul civarında daima mevcuttur 
ve hastalanmağa meyyal ağaçlar 
bulundukça ' öyle tuzakla filan 
mahvedilemez.

Cnetocmpa tırtıllarının 
uzaklara uçabilen kelebekleri has
talığı her tarafa intişar ettirirler.

Bunun için aynı zamanda 
•İstanbul belediyesi dâhilinde umumî 
bir mücadele yaparak evvelâ Cıie- 
tokampâlarm 'kökünü kazıyacak 
bir mücadele yapılmalıdır. Beledi
yemiz tahsisatına acımayarak bir 
taraftan bütün adalardaki tırtılları 
imha ettirmeli diğer taraftan da 
Boğaziçi ve Erenköy taraflarındaki 
bahçeleri kontrol ettirerek çamlara 
bakmayan bahçe sahiplerinden 
ceza alarak buraları, kendi hesa
bına tırtıllardan tathir ettirmelidir. 
Bizde yalnız iki. üç sene ve ikinci 
Teşrinden ikinci Kânunun nihaye

tine kadar yalnız tirit! Jbozalamjtı 
toplayarak yakmak suretiîe yapı
lacak umumî bir mücadete kati 
olarak çamları kurtarabilir.

Çamları mahveden bu birinci 
âmil ortadan kalktıktan • sonra 
orman bahçıvanımın tahribati da 
kendiliğinden azalacaktır ve bundan 
sonra bu böceklerin yumurtlama 
mevsîmîerinede fazla bulundukları 
yerlerde zaif çamlardan yapılacak 
tuzaklar bunların da temamen 
önüne gçeebilir.

Adalarda bu böcekler dolayı- 
sile başka cins ağaç yetiştirmeyi 
düşünüyorlarmış. Bunların düşman 
olmadıkları çam yoktur. Bu gün 
kışın yapraklarım döken ağaçlar 
hatıra bile getirilmeyeceğine göre 
İstanbul'da en güzel yetişen ve 
en çok tecessüm ederek biç has
talanmayan Sedr âğaçlarmm üretil
mesi hem kolay ve hem de çok 
müsbet neticeler verir zannedi
yorum.

Tabiatın bize verdiklerini muha
faza - etmemek, babalarınızın bah
çelerimize diktiği ağaçlan balta
lamak medeniyetten evvelki mil
letlerin bite yapmadığı bir cina
yettir. Dağlarımızdaki ormanlara 
tamamiie bakacak vaziyette değiliz 
bari ^şehirlerimizde.bateçelerimizde- 
kilere bakalım.

Belediyelerimiz ve Hımayer 
eşcar cemiyeti ‘biraz h im m et 
etsinler.

A. C,
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AuU'iiya Amenajman grupumın Amenaje 
ettiği ormanlardan

Ka rasu, Karamanlar
Amenajman gurubu 

keşfi icra edilen Kara- 
9  K-uviiuanlar. Devlet ormanı, 
Au;aA x vilâyetinin Akliye kazasına 
tıS i karamanlar ve Karasu dere- 
jütü tpfurVı kavsim olunmaktadır.

Oroan arazâ&iain vaziyeti: Or-
atim arazim Toros, silsiiei Cibalinin 
■senup teseubatmdan, Geyik 
ğ^ssdaa ayrılan Karadağ, ve 
tkâyaıağari belinden im alden  
şark ve garba dağılarak ormanı 
B&tfia emiekte olan 1 tariz hattıbalâ 
îW. Lt-pc-lerden mürekkep, heyeti 
Sfâşiiç cenuba nazır, şube
İ&efc&L ibarettir, ormanın hududu 
^ark&âftde Kargi çayı daimülcere- 
yrody. Şort bahar sonlarında 
saküvaıa elverişlidir. Ormanın 
âanümde büyük ve küçük muhtelif 
y«£ar vardır.

Oerm&a arazisi : Devri salise ait 
Oligosen tabakalından olup 

§j3& Sahuru rusnbiyeden ve Kon- 
teşekkulâtından ibarettir.

top rağ ı: Müessir&tı
tovc ve maıye tahtı tesirinde 
rrizz. \ r  tabullül etm iş, killi, 
reçh. v«- cüzi kumludur. Kuvvei 
Ik^ycai vasat ve serin toprak-

V a sy cti coğrafiye: Ekahmi mu- 
ieaütri harreden. ibarettir. En 
gjMBBjHS kr*?m BSSm bahre nazaran
108 adam dadır. Vasati
rgA-;Tr- othjİ*7m 4üChSOO arasında

dır. Hararet, rutubet derecelerine 
gelince yazın 30 - 50 derecelere 
kadar suut ve kışın tahtessıfir 
8-10 derecelere kadar ııuzul eder. 
Devrei tenebbütiye zarfında 15-25 
arasındadır. Vaziyeti arazi itibarile; 
rüzgârın tesiraU muzirrasmdan 
oldukça mahfuzdur.

Eşç&rı mevcude ve keyfiyeti 
teseccür: Ormanın tenasülü tabii 
suretile meydana gelmiş Kara çam 
mütecanis seçme korusudur. Çam
ların tecessümü yayanı memnuni
yettir.

Goli ve perşi halinde fidan 
kümeleri kesafeti kâfiye halindedir. 
Sinni vasati 40 - 80 arasındadır- 
Şimal hayal ağacı ve Kaça dağı 
civarı kayalık olup Çalı cesame
tinde mahlut baltalıktır. Mablût 
eşçar < prinar > Q. ilex, < Q. seş- 
sifilora |  zenepli meşe, «Arbutus» 
sandal, < Ctirax offisinalis > Ak 
günlük, |  Dafni oryantalis-» defne 
envai eşçanndan ibarettir. Emrazı 
nebatiye ve haşarat tahribatına 
tesadüf edilmemiştir.

Ormanın hududu : Şimalde Ali
köprüsü namile maruf. Kâıgir 
köprüden başlayarak şarka doğru 
kısmen, Akseki - Alaiye patika yolu 
dokuz kuyulardan hattı müstakim 
istikametinde Kaça dağı sırt ve 
tepesinden Karamanlar karyesinin 
Kızılca alan bağlarından, Hayal 
ağacı hattı balâsının ürhan me-

f |
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zarbğma kadar, hattı balâyı takip 
edecek, Urhan mezarlığından Ak
seki - Alaiye yolu üzerinde mey
dan beline kadar Hacı Mahmut 
köyünden geçen patika yol,- cenu- 
ben, Meydan Belinden, Eyri kaya
dan Toğu Beli istikametinde yola 
kadar battı müştekim ve yolu 
takiben Afara tarlalarını kat ederek 
Alara çayı, garben Alara tarlala
rından bilitibar şimale doğru Ali 
köprüsüne kadar, Alara çayı hu- 
dutlarile mahdut 3785,70 Hektar 
kara cam seçm e korusu 1892,80 
mahlut baltalık 440,60 arazii mez- 
rua olmak üzre 611,110 Hektardan 
ibarettir.

Tavsifi meşacir, sunufu esnan, 
Amenajmau p lân lan :

/  Seçeri mutavassıtına nazaran 
' hektarda ve umumî sahada serveti 
Haşgbiye tayin edilmiştir, umumi
yetle eşçann sinni 40 - 80 olup 
10 - 40 arasında kutur irae eden 
eşçar 8-15 metre irtifalan arasın
dadır.

Vaktile ormanda katiyat yapıl
mıştır. Meşacir seçme hal ve • 
manzarasında bulunup varidatın 
temini istikran için şimdilik bazı 
mekatide genç ağaçların tabiisini 

. istihdafen kemali itina ile delik 
tarzında devşirme suretile eşçarı 
cesimenin katı tathire tabi tutul
ması lâzımdır. Katiyatı seneviye 
709,460 M8 den ibaret olup keres-. 
teliğe gayrı salih aksam 20 %  
tenzil ile 567,573 M8 dan ibarettir. 
Eşçar ormandan çar köşe halinde

ihraç olunup fabrikalarda unai 
olunacaktır.

Orman işletmeye tabi tutuk 
maktan ziyada, muhafak^ 
zaruri bulunmuş olmasından devir 
.tayinine lüzum kalmadığı ancak, 
türap ve iklimin şeraiti hazıra ve 
tecessümü eşçara göre 10ü senede 
kalın çap kereste imaline elverişli 
cesameti iktisap eylediği görül
müştür. metrukât ve sairenin 
tebezzür ve yangına mani bulun
ması için ormandan ihracı lâzım- 
diri - Ormanın dahil ve civarın
daki köylülerin ’aiâfcı ziraiye, in
şaat ve tamiratı beytiyelerine, 
muktezi kerestelerin kafi tathir 
şeklinde ormandan temin olunması 
lâzımdır.

Tebezzürü tabii sureMe mey
dana gelmiş olan nesli cedit orma
nın ıslah ve umranu atiyesini 
teinin edebilecek bir haldedir.' 
İkinci sene zarfında yapılacak 
katiyatı tathiriye ile teşçiri tabiîye 
yardım edilmiş olacaktır. Orman 
hayvanat tecavuzatmdan ve harik 
tahribatından masun bulunduğu 
takdirde kesafeti dun mekatı ve 
çah halindeki baltalıklarda tensili 
tabii ile teşçir olunabilecek baş
kaca teşçiri suniye ihtiyaç yoktur. 
Orman dahilindeki belli başlı 
Alaiye - Akseki, urhanlar- sahurlar 
ve Alara yollan mühimdir. Orma
nın uzun zaman emri muhafazaya 
ayrılması dolayısile başka yol 
inşasına ve tesisatı saireye lüzum 
yoktur.
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Ormancılık haberleri

Mitti İktisat ve Tasarruf Cemi- 
tarafından Ankarada bir zira

at kongresi tertip «edilmiştir. ikin
ci kânunun beşinde toplanacak 
la »  im kongreye Yüksek orman 
»ektela rektörü Mazhar ve mü
derris Dr. Tevfik Âli beyler davet 
edilmişlerdir. Tevfik Ali B. orman
cılıkla ziraatın nıünasebatı ve 
Mazhar B. de ağaçlama ( teşçir ) 
siyaseti hakkında hazırlamakta 
oldukları raporları kongreye vere
ceklerdir.

|  — Ziııgal ormanları fen me
muru Rıdvan B. İnebolu Orman 
mühendisliğine.

§ — İnebolu orman mühendisi 
Feridun B. Zingal ormanları mü- 
heıtdisliğine.

1 — Biga orman mühendisi Ce
mil B. Çanakkale merkez orman

mühendisliğine ve yerine Ağıdağı 
orman mühendisi Cemal B. vekâ
leten.

§ — Kozan orman mühendisi 
Galip B. Gülnar orman mühen
disliğine.

§ — Silifke oıman müdürü Züh- 
tü B. Denizli orman müdürlüğüne.

§ — Denizli orman müdürü Re
fik B. Silifke Orman müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir.

§ — İktisat vekâleti Âmenajman 
ve Teşçi r şubesi müdürü Fahri B. 
Bergama civarındaki Fıstık çamı 
ormanları hakkında tetkikat yap
mak üzere mahalli mezkûra azi 

met ve avdet etmişlerdir.
İ  — Sabık Muğla orman mühen

disi Mehmet Ali B. Ardahan orman 
mühendisliğine tayin edilmiştir.

MUM mesul: EMİN

c z c y us ı .
Kereste Fabrikaları

G A I. A "I" A

Voyvoda caddesinde Nazlı han 
ikinci kat

Telefon : B E Y O Ğ L U  4 3 7

Ş u b e le r i:

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

T o p t a n

Her nevi sanayi kerestesi
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İşletme müdürlüğü : A YA N CIK

H e r  n e v a  k e r e s l e

l a k l a  l a l a s ı

d i r e k l e r  t r a v e s l e r
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1Fiyatı 25 kuruştur
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Ilı m W lı ili lajdar
İ S  T A K  B U L

Eminönü. Selâmet Hanı birinci kat No. 1

Odun ve kömür üzerine

Toptan muamele yapılır

Telefon - İstanbul : 1088

Mecmuamızın üçüncü cildi gelecek 
nüâıada hitam bulacağından muhte
rem okuyucularımızın abonelerini tecdit
ettirmelerini rica ederiz.

Lîare zaerkegrmiz — Istan bul Türbe’de Türkiye ormancılar cemiyetinde

— Bir seneliği on iki nüsha itibariie 300, altı aybği 150 kür 
içleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

A bczjt ser
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Ormancıhğm Ziraatle alâkası

i Sözüme bir Fransız zarbı me
seli ile başlamakr istiyorum. Bu 
zarbı mesel diyorki: Orman suyu, 
şu çayın, çayır hayvanı, hayvan 
gübreyi, gübremde _ziraati yaratır.

Orman ve ziraat yekdigerinden 
ayrılması, caiz olmayan bir kül 
teşkil ederler. Ormanların ziraatie 
olan alâkası iki noktadadır. Biri 
ormanların bilhassa dağlık arazi
de toprağm kaymasma, sel ve tuğ
yanlara mani olması İkincisi de 
ormanların suların tevzii üzerine 
olan tesiridir

Ormanların tahribatı- yüzünden 
memleketimizde zuhur eden afet
lerin j^^m ühm ıT  sel" ve tuğyan- 

J^rdır..
Memleketimizde, sel ve tuğyan

ların fkaı hasâr etmediği bir sene- 
yoktur. Bunlann tahribatına o 
kadar alıştık ki bunları hem ah
vali tabiiyeden addediyoruz ve 
hem sellerin vukuunu menedecek 
tedabir ittihazı mümkün olup 
olmadığım ciddî bir surette araş
tırmak zahmetini ihtiyar etmiyoruz.

Dr. T. Âii B. tarafından Ankara’da Ziraat 
kttagrtâiûe verilen rapordur.

Kelimenin bütün manasile. Allahın 
bir rahmeti olan yağmurun sel ve 
tuğyan gibi felâketlere, . sebebiyet 
vermfesı^ekseıiyeöe tabiattaki mu
vazenenin haleldar''"olduğunu gös- 
tenrT;:

Ormanda korkunç bir süratle 
ilerleyen tahribit bu felâketin baş- 
hea'âhSGdır.

Yağmur ve eriyen kar sulan- 
mn tesirile husule gelen hadisatun 
en mühimleri, sel ve tuğyandır. 
Lisanımızda müteradif bir manada 
kullanılan bu iki kelime arasındaki 
farkı biz burada göstermeğe mec
buruz. Şöyleki: Sel, yağmur veya 
eriyen kann tesiriyle muvakkaten 
cereyan eden sulara tabir olunur. 
Bunlann hayatları ekseriya pek 
kısadır. Tuğyan ise mevcut bir 
dere veya, nehrin suyunun fazla
laşması neticesi olarak taşmasına 
denir.

Tuğyan eden, suda yalnız ça
mur bulunabilir. Halbuki sel sulan 
kum, taş ve çamur kütlelerini be
raber sürükler.
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Jjjjj îis iSw!P!ÎI!SW>ot varehr. İBÎzı ştm-
IIIil ilil alâkadar edenon-

mır sıkanını taksim
İndilerini görelim.
M ı  b5r yağmur

IfğMiiSsses H  yağmurdan sonra 
ve ormansız erazivi tetkik 

k^sy d  eder.

Ormansız araziye yağan yağmur 
'vxutk»nn irtif&ma nazaran müte- 
Itgrrîl bîr süratle yere çarpar ve 
Ibetîdeme bir çukurluk açar. Müte- 
ŷ i camialar bunu tevsi ve meyil* 
I  arazide ufacık bir dere teşkil 
H 9  meyli takiben akmağa baş
lar.. Beraberinde miktarı cesamet' 
H M  göre mütehavvü olmak üzere 
bir çok mevadı şaibeyi de sürük
ler. Birbirlerile birleşen bu dere
ciklerin kuvvetleri artarak cesim 
taşlan beraber ' sürükleyebilecek 
H  dereceye vasıl olurlar.

Önlerine gelen her maniayı 
aşarak ilerlerler, seller geçtikleri 
H ^ 9  araziyi bir daha zer .edile-, 
mîyecek bir hale getirirler ve eğer 
f e d e re  veya nebire munsap olur
larsa yatakları doldurarak bunların 
toğyaoîarmasebebiyet verirler. Bu 
seSer beraberlerinde bazen sudan 
asnrade roevadı sulhu sürüklerler. 
ÖeBaoctsey isminde bir Fransız or- 
sftaoctsî cesim bir selde (65000) 
» e tte  m ikabı suya mukabil 

metre mikabı suîb ecsam 
letieaâaszsıu b&hesap tayin etmiş
tir. SfŞterm bükümferma olduğu 
arara  H B  taraftan selsiz zaman
larda b ırak  ve çoraktır, son İzmir 
tiseyamoda seferin getirdiği sulp 
eesasa sokaklarda insan boyunu

geçen yükseklikte bir tabaka teşkil 
etmiş ve Tramvayları gömmüştür.

Seller hiç bir faide temin et
meden araziyi tahrip .ve toprağın 
yalnız sathını ıslatırlar^ Ormanhk 
arazide ise bilakis düşen yağmur 
sel teşkil edemediği gibi sular 
ithar olunur. Böyle arazi senenin 
bütün merasiminde sulak ve ra- 
tıptır. Ormanlık arazide cereyan 
eden dere ve nehirlerin sulan 
mebzul ve muhtelif mevsimlerde 
bunların su miktarı az değişir.

Yağmur ancak ağaçların dal 
ve yapraklarına çarparak hızını 
tadil ettikten sonra toprağa vasıl 
olur. Orman toprağı yumuşak de
rin ve fazla mesamatlıdır. Bu .s,a- 
yede/pek  çok su massedebilir . 
Suyun aşağı tabakalara nüfuz e- 
debilmesine imkân bahşolur. Or
manlarda mebzulen mevcut olan 
yosunlar da fazla su emmek kabı- 
livetlerile kıymetli bir yardımcı
dırlar. Şayet yağmur pek uzun 
müddet devam edecek olursa top
rak ve yösunlann ememediği su
lar meyli takiben cereyana baş
larlarsa da hiç bir zaman sel 
teşkil etmezler. Orman toprağı 
ağaçların köklerde yere o kadar 
iyi tesbit edilmiştir ki su bunun 
bir zerres ni bile götüremez ve 
yalnız su olarak akar. Bu su 
orman dahilinde tesadüf ettiği 
mevaniden dolayı çıplak arazide 
olduğu kadar sürat kesbedemez.

Ormanlı ve ormansız araziye 
düşen yağmurun tesiratı hakkında 
pek çok tecarüp yapılmıştır. Zurih 
Ormancılık tahariyatı fenniye is
tasyonu reisT; Profesör Engler îs-
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viçrehin Beren kartonu dahiîmne 
biri of 3 diğeri of ÜS nisbetinde 
Ormanlık olan iki tepeyi bir çok 
senelerde sukut eden yağmur su
larının taksim ve ıthan üzerine 
olan tesirleri itibarile tetkik ve 
mukayese etmiştir.

Şayet 24 saat zarfında yağan 
yağmurum miktarı (300) milimet
reyi tecavüz etmezse derelere a- 
kan suyun miktarı ormanı fazla 
arazide ormanı az araziye nisbe- 
ten ancak of 30 - 0/° 50 raddesm- 
dedır-

Yoj dağlarında yapılan bir tec
rübe ise ormansız arazide sel teh
likesinin ormanlı araziye nazaran 
iki misli olduğunu göstermiştir.

Amerikada yapılan tecrübe su
ların 'tevzii üzerine- ormanların ne 
kadar faideli olduğunu kat’î bir 
surette isbat etmiştir. Yaziyetiara- 
z i . itibarile yekdiğerinin temamen 
aynı seksen hektarhk iki orman 
parçaıa 1911 den 1019 tarihine 
kadar olmak üzere sekiz sene 
müşahede .edilmiş ve: buradaki 
ahval ciddiyetle ve dakik bir su
rette mesaha ve vkaydedilmiştir. 
1919 tarihinde bu ormanlardan 
bir tanesi traşlama olarak katedi- 
lerek yine her iki ormanın müşa
hedesine 1926 senesine, kadar de
vam edilmiştir.- Elde edilen netice,' 
ormanların yağmur sularının tesi
rini bir kere daha isbat etmiştir.

Memalikî • mütemeddinedd bu 
hususta yazdan asar kütüphaneler 
doldurur. Bizim için en faidelisi 
Avrupa hükümetlerinin sel ve tuğyan 
tehlikesine karşı ittihaz ettikleri 
tedabiri mütaleadır. Bilhassa 1789

ihtilâlinin neticesi olarafc bir <
ormanları harap olanı Fransa
on dokuzuncu asrın avâssîfibî
ru sel ve tuğyanlar kesret
şiddet peyda etmiştir-, Hükür
bunlara karşı mücadeJîeve teş
külleri sebebinin aksi ile. yani 
teşcir de başlamış ve avm zaman
da ilmi meyalım vesâitinden de 
istifade olunmuştur.

24 Temmuz 1890 ve 8 Haziran 
1894 tarihli kanunlarla sellerin 
geldikleri arazinin teşeiri ve îâ- 
zmgelen set vesair inşaatta ik
mali hükümetin selâmeti memle
ket namına ittihazına mecbur ol
duğu tedabirin en mühimleri sıra- 
sma konmuştur.

Hükümet teşcir ve setlerin in
şası hususunda büyük bir faaliyet 
göstermiş ve 1860 dan 1877 ye 
kadar yani 17 sene zarfında 
(94532) hektar vüsatinde arazi 
teşcir ve gerek buna ve gerekse 
yapılan set ve saireye 14.25 mil
yon altın Frank sarfedilmiştir.

Teşcir ve inşaat okadar çabuk 
faide temin etmiştir ki Hükümet 
60 - 89 senelik bir program ter
tiple Alp, Pirene ve Seven dağ-:. 
lannda (768.000) hektarlık arazi
nin teşeiri için (1 5 0 ) milyon al
tın frankm sarfına karar yermiş
tir. İstimlâk edilecek arazinin be
deli (72)^ milyon attın frank buna 
dahil değildir.

Bütün mesaiye rağmen Fran
sa’da 1910 senesinde sel ve tuğ
yan tehlikesine maruz arazmin 
miktarı (315.000 ) hektardır. Sel
lere karşı ittihaz edilen tedabirin
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vani başladığı 
tarihle® rH se©e> sonra hitama 
ç?w t^i Ne<ap edilmiştir.

Şen nehrinin 
P g l! ! ! | büyük haşarat âka etmesi 

| 9  ^mnmiyede müthiş, bir ke- 
. Ilıettı levttfc - etmiş ve hükümet 
I  esssh  tedabir ittihazma ka

ra r vermiştir. Orman Müdürü 
^tttGioe^e diğer ehli ihtisasın 
rvkiai nazarları biıbirinm taban 
tabana zıddı olduğundan bu hu* 
ssasta tetkikat icra etmek üzere 
H l komisyon teşkil olunmuştur. 
KvıUsyon tehlikenin ününü alabil
mek «İli 240 milyon altın Frank 
masrufta vasi mikyasta teşcir ,ıc- 
tasma ve yalnız 22 radyon altın 
Franklık set ve saire inşasına 

'v'^ösrsi Termiş ve bu suretle teşçire 
tahsis edilen masrafın set inşaatı 
MBssrafmm takriben misli ol
ması ormancılar için bir zafer 
teşkil etmiş ve avın zamanda sel 
tehlikesine karşı en müessir Çare* 
sâö teşor olduğuna yem bir delil 

9  . t̂ûguştur.

Tîyana'da 1907 senesinde in‘- 
ŞÖ& eden beynelmilel ormancılık 
kongresinde muhtelif milletler na- 
SGsaa soz söyleyen 'hatipler set 
*se sair mşaatın sel ve tuğyanla
r a  tahribatına karşı ancak mu- 
*a3Jıaf ve yaîmz teşcirin devamlı 
b ir ç* v  olduğunu yapılan tetki- 

ÎSaâçfe isbat etmişlerdir, işte 
■seat& iiar mesele hakkmdaki nok
ta* nazan cümlede. münde-

M*^>eketmîizd*‘ sç£ ve tuğyan 
«*a ziyade manız bir 

I X&&*#makL 4 dha»M g. Bilhassa

4 g
harbi umumide Adana havalisinde 
pek vasi ormanlar tahrip edilmiş
tir. Seyhan nehrinin tarafeynin
deki ormanları teşkil eden Kar- 
santı. Kozan ve San çam orman
ları tamamen tahrip olunmuşlardı. 
Bu tahribatı men*e ormancılar 
kadir değildi.

Memleketimiz için zirâat Te 
Madencilikte terakkivatın ve diğer 
bir şubenin en mühim olduğunu 
iddia ve münakaşa pek manasız
dır. Hiç şüphe yok ki değil ehem
miyetsiz. hattâ ehemmiyeti âz 
olan bir şube yoktur. Fakat tabi
atta asayişi temin yani ormanla- 
nmızı mahkûm olduklan harabi- 
den kurtarmak en mühim m es
eledir.

Bu meselenin halli ziraat Te. 
yollar hakkmdaki teşebbüsatm a-, 
zamî muvaffakiyetle başarılmasını 
temin edecek en mühim âmildir.

Mîsâİ olarak Adana ovasinı 
alahm : Seybana su veren dağla, 
rm tahrip edilen ormanları imar 
ve halen mevcut olanlan harabı- 
den vikaye için kat'î tedabir itti
haz edilmezse ovayı İska için 
yapılacak bütün tesisatın ancak 
muvakkat bir hayatı olabilir.

Bu Adana ovasına ait satırlar 
yedi sene evvel Hakimiyeti Miîli- 
ye'de intişar eden bir yazıda çık- 
mıştfe Son Adana seylâbım tasvir 
eden gündelik bir gazete su satır
ları yazıyor:

* Sel nasıl başladı:
11 Kanunu evvel Peışembe 

günü başlayan yağmur kısaca 
fasdaferia fakat bardaktan boşa-

BBİHİfiSlKjİHBaİfİTTfrrtoa ıı - ■ ■ T“ rı m
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nırcasma yağıyordu. Yağmur her 
tarafta ayiü şiddetle düştüğü için 
Seyhan iki gün zarfında dağ sel
lerinin tesirde üç metre kabar
mıştır. |

Ben yedi Şene evvel selin ne gibi 
felâketlere Sebebiyet verebdece* 
den bahsetmiştim.

Adana felâketi o zamanki mü- 
taîeamm ne kadar doğru olduğunu 
maateessüf İsbat etmiştir.

Bu raporumu hazırlarken hepi
mizin büyük bir teessürle karşı
ladığı ve fakat iddiamıza, barız ve 
en canh bir delil olan İzmir tuğ
yanı husule gelmiştir.

îzmirde bizzat icra ettiğimiz 
tetkikat neticesi yasıl olduğumuz 
netice' şu d u r:

İzmir'de bir afet halinde yağan 
jağtöaf civar arazinin vaziyeti 
her ne olursa olsun tahribat icra 
edebilecek bir şiddette idi. Fakat 
şehir civarındaki arazinin ve bil
hassa Melez Çavı de Bornuva ça-i 
yraın iki tarafındaki orman tahri
batı ve bunu takip eden seneler
ce yağmurun çıplak arazi üzerin
deki tahribatı neticesi husule gelen 
kayalık ve sarp maileler afetin bu 
kadar şiddetli olmasına sebebiyet 
yermiştir.

Bu arazi bir sel yatağının şek
lini bize gösterecek adeta klasik, 
bir misaldir. İzmir civan kısa 
bir zaman evveline kadar Meşe 
ormanlarile mestur idi. Gerek 
odun ve gerekse palamut kozalak
tan  dey-bu arazi hem varidat 
membaı idi ve hem de sel tehli
kesine karşı emin bir. müdafi: bu

gün ise bu çaylanr! mecra*:;” 
. tanzim müvonlarca liraya müte

vakkıftır.
Zfcaatimtâtâ- ve bin netice mem

leketimizin istikbali de en yakın
dan alâkadar olan su siyasetimi
zin muvaffakiyet verebilmesi için 
ilk şart orman siyasetimize emin 
bir veçhe vermektir.

Ormanlara! bu bilvasıta olan 
faid elerinden mada bir de doğru
dan doğruya olan faideleri vardır 
ki o d a  verdikleri mahsullerdir. 
Ormandan alman en mühim mah
sul haşeptir. Haşep sanayi mevadı 
iptidaiyesi içinde ehemmiyeti her 
sene, daha fazla artan  bir unsur
dur.

Bir memlekete ne kadar; or
man lâzımdır sualine cevap verir
ken ormanın' bu her iki tarz fai- 
desini birden nâzan dikkate al
mak icabeder.

Yapılan istatistikler göstermiş
tir ki insan başına 0.34 hektar 
yani takriben 3 dünüm ormanı 
olan memleketler kendi orman 
mahsulâtile yaşayabilen memle
ketlerdir. Maamafih bu mikyas 
sanayide müterakki memleketler 
için daha ziyade kabili tatbiktir. 
Ormanı daha az olan memleket- , 
ler ise ithalât yapmağa mecbur
durlar.

Bu memleketlerde haşep sar
fiyatımın en mühim bir kısmını 
kâğıt sanayii beleder. Halbuki me
selâ memleketimizde bu maksatla 
haşep sarfiyatı henüz hiç yoktur.

Bilvasıta faideleri itibarile ne 
kadar ormana lüzîım olduğuna

■■■
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H  Casusta kati bir şey
R H H H  bu memleke-
£ |  B i l kküîâtrna- yani dağlık oi-

1âİ!$fea$Be göre değişir.
memleketlerini nazari dik-

afej ars&k Almanya ki 25
& P p S  italiktir. Yani beher yüz 
bekîar arazinin 25 hektarı orman-
H  Ormanca zencin memleket* 
îepöers addolunur, Fransa'da 
H  H  ormana maliktir. Yanr beher 

hektar arazinin 14 hektarı 
insandır. Ormanca fakir merale* 
kederden maduddur. Memleketi* 

■; Söste gelince istatistiklere göre 
> * Î4 qû ormandır. Yani ormanca 
fakir memleketlerden addolunma- 
bshr. Halbuki maateessüf bu 0 0 14 
M  mühim bir kısmı da ancak 
çs&hk halimledir. Hakiki ormanlık 
olan saba T yi tecavüz etmez 

'■.İsaîsastuindeyim . Buna rağmen 
memleketimiz ormanların m dahilî 

>Jp£pSftata tekabül edebilmesi bir 
taraftan sanayiin inkişaf etmemiş 
olması iöbariîe başep serfîyatmm 
az oîmasma diğer taraftan ihtiva- 
cm mühim bir kısmının rnahru- 
kat hasebi olması ıtıbarüe.çaldık 
halindeki ormanlardan kabili te* 

B İB İ  ofanasma müstenittir.
Orman basaîafanm memleketin 

-rr'jm i iktisadı üzerinde olan tesi
sini mevzu haricinde olduğundan 
taşrada izaha lüzum gönniyorum.

Ormanların ziraatîeolan alâka- 
fcsruım ve tabribinm husule geör- 

ııeticeieri yukarıda gür*

Ş 6 a6  de ormanların tah in ise  
«ehehryet veren ahvali nedir re  bun- 
T^rm öBfiSÖ alacak ne gibi tedbir-

t . ;■% ■:gayZ v 35

iere müracaat lâzımgelir: bunları 
mütalea edelim.

Biz burada bu tedbirlerin * mil
letin umumiyetini re  bilhassa 
ziraatciîerî alâkadar edenleri He 
meşgul olacağız.

Ormancılık tekniki, ormancılık 
f a r e s i  ve ormancılık kânunları 
itibariyle ittihazı lâzım gelen ted
birler şüphesiz bahsımızdail hariç 
kalacaktır.

1 — Ahalinin tevzi tarzı, -mai
şet vasılalan ve bunun orman 
tahribi üzerine olan tesirafa: Or* 
manîarnı tahribine en fazla sebe
biyet veren amillerden biri j | |  
memleketimize olan sık muh&cî- 
retlerdir. Bu gelen muhacirlerin 
iskânında nasıl geçinecekleri, >&£■; 
He hayatlarını temin edecekleri 
düşünülmemiştir.

1293 muharebesinden sonra 
Kafkasyadan gelen muhacirlerin 
mühim bir kısmı Kara deniz Sahi
linin ormanlık mmtakalanna. yer^ 
leştiriîmişlerdir. Bunlar ziraat 
edebilmek için §ja| kısım om san: 
tahrip etmişler toprak -rirâ&te 
müsait olmadığı için açtıkları 
tarladan kâfi derecedeki mahsul 
elde edemeyince ertesi sene tekrar 
tarla açmışlar ve bu suretle tesis 
edilen her kov orman tahribatımn 
bir nüvvesi olmuştur.

Fakat bu hal yalnız bu muha- 
cırlara münhasır değildir. Kara 
deniz sahillerinin en mühim kısmı 
mutlak orman toprğma malik, ol
duğu gibiiklim  itibariyle de tam 
orman iklimidir. Buraların sahil 
kısmı belki iklim itibariyle ziraate
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salihtir. Ancak ziraat yapabilecek 
toprak yoktur. Halbuki dahil ve 
mürtefi yerler ziraat için kâfi de
recede uzun bir yaza malik değil
dir Buralarda çok zaman köylü 
harmanım kaldırmaz. Ve harman 
kar alfanda kalır. İşte gerek iklim, 
gerekse toprak itibariyle; ziraate 
müsait olmayan bu mmtakalarda 
vaziyet asırlardan beri ahaliyi or
manları tahribe mecbur etm iştir.

Bu gün sahilden vasati olarak 
25 kilometre dahile doğru bir şe
rit ya temamen ormandan mahrum 

• kalmıştır ve yahut, bu şerit üzerin
de ancak henüz memleketimizde 
istifade tariki bulunmayan kayın 
ormanları ile musturdur. Baha uzak
ta  kalan ormanlar da çok sarp dağ
lar üzerinde ve sahilden pek uzak
tadır. Esas ittihaz ettiğimiz 25 kilo 
mefafe mesafe çok nikbini He seçil
miştir. Bir . çök havalide ormana 
tesadüf edebilmek için 60 - 100 kilo 
metre kadar sahilden içeri gitmek 
lâzım g e lir . Maişetlerini memleket
lerinde temin edemiven zavallı halk 
senenin beş alfa avında amelelik 
edebilmek üzere uzak yerlere hic
ret ederler. Ayancık'tan B alya'ya , 
RizeMen Zunguldak’a yavan muha
ceret eden, iş arayan ameleye çok 
tesadüf ettim. Kara deniz mmtaka- 
sımn vasi mahallerinde frengi has
talığının nezle gibi müteammim bir 
âfet haE almasmtn mühim bir se
bebi demişte bu muhaceret keyfi- 

gefad ir. ,
Memleketimizin en mahrum ol

duğu had vasıtaları, sermaye ve 
insan kuvvetidir. Buna rağmen bir 
çok işlerimizde sermayenin ne su

retle heder edildiğim cen»yetimizin 
geçen sene Mayısında tertip ettiği 
sanayi kongresinde arzevesÜe bul- 
muştum. İşte burada d a  insan sa
yının çorak yerlerde ümitsiz bir 
ziraate tahsis suretiyle ne lire tle  
heder edildiğini arz etmek isterim. 
Hakikaten buralarda ziraat ile iş
tigal eden ve iştigal ettiği .ziraatı 
umumiyet itibariyle çiftçiyi doyur
mağa bile kâfi gelemedi ği ; ve eö 
mebzul mahsul senelerinde ise an
cak kendisini beslemeğe yetişdiğin; 
teeseüfle kayt etmeğe mecburum.

Bu suretle sayı neticesiz . bir 
ziraate tahsis edilerek israf sdilert 
ahali miktarım her lıalde bir mil
yondan fâzla olarak tahmin ediyo
rum. Hububat ziraatine müsait ol
mayan bu havali meyva ağaçlan 
ziraatine pek müsaittir.

inebolu. Ayancık. Sinop hava
lisi her sene mebzuien elma yetiş
tirmektedir. Ancak bu elm a keyfi- 
yeten aşağı olduğundan mahsulün 
mebzul olduğu seneler çiftçiyi gül- 
bürmek değil, bilakis aç bırakmak
tadır. Çünkü malûm olduğu üzere 
dun keyfiyette mal hatmi pek 
çabuk kaybeder. Aynı zamanda 
muntazam bir satış teşkilâtının 
olmaması zavallı köylüyü pek mu
tazarrır etmektedir.

Satış teşkilâtı için hiç şüphesiz 
ki bendenizden daha mütehassıs 
arkadaşlar tarafından bu fcongrada 
lâyık olduğu ehemmiyetle tetkik 
edilecektir. Keyfiyet cihçtine ge
lince 1

Bu havalinin çok yüksek key
fiyette meyve yetiştirdiğini iklimin 
şeraiti, toprağın keyfiyeti gibi amil-
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tarihl-o etmek İS' 
Ntbı Çsıriiraun saraylarında 

koüaa meşkur Kırım eîüia-
M İ celp edilen asılardan
^  HaUi. bu gün bile

Sinop elması ismini 
;.işw u gavot nefis bir cins elma 

Ancak meyve ziraati burada 
MBMM edilirken ahalisinin aksmış 
|h| | | »  eh sa , armut gibi cinler 
fcKCÜWü edilmeli, ve şayet
\>üfc cinslerin ithali lâzlm geliyorsa 
»evç® ve fmdık gibi sanayide ka- 
H | «sufade meyve veren ve- tımar* 
laöafcsbetea kolay olan ecnası ter
cih ote&elidir. Rize’nin portakalları 
bâe ekşiliği ile maruf ve satılma
ları nıüşkil iken Karadeuizin diğer 
tsraSarmda nareneiye ziraati ta* 
mime sabşmak mevsimsiz, ve iyi 
Ccüdk edilmea^ş; bir mes eledir .

unutmamak lâzım gelir ki bu* 
yetiştireceğimiz meyveler dün* 
iyasasmda yer tutmalıdır. Çün* 
halkının kendisi meyve ye- 

karsı doyurmayacağı gibi 
nimetimizin hemen her tarafı 
kendi ihtiyacını temin edebile- 
kadar meyve yetiştirir. Esas 

3&S3Z& haricinde olan hu bahse 
kadar fazla yer tahsisi bu hal* 
maişetini teminin ormanların 

ıjbş ile. elan sıkı alâkasından 
ci ediyor. Bu mes’elelerin 
; nraai mütehassıslarımıza her 
âen daha faideii teikikat saha* 
jrrj&t eder | :
♦jrxian sanayiinin inkişafı bu 

•. a ta s ın ı temin ede- 
ormasdarm tahribine manı 
Sm cÎ b H paredir. Sahil er* 
îsii gn& Mftate veremıye-

cek bir hale gelmiş olmakla bera
ber bunlardan odun, ve odun kömü
rü istihsali kabildir. Bulgaristan’dan 
odun ve odun kömürü ithal ettiği
mizi göz önünde bulunduracak olur
sak bu istihsalâtm "himayesinde 
memleketin ne büyük menfaati ol
duğu anlaşılır. Memleketimizin yal
nız Karadeniz ımntakasmda senevi 
takriben 2 -3  milyon m8 sanayi 
hasebi istihsali kabildir. Beher met
re mikabının vasati bir fiatle amele 
ücreti ve eaire olarrk <15> on beş 
lira tediye ettiğini kabul edecek 
olursak ormancılığın inkişafının bu 
havali halkına senede 30-40 milyon 
lira kadar bir varidat temin ede?' 
ceği anlaşılır. Aynı zamanda halk 
ormancılıkla iştigal etmediği zamana 
larda meyve ağacı ziraati ile ve 
buna benzer işlerle uğraşarak ken
disine tam bir refah temin edebilir.

Ormanların tahribine sebebiyet 
veren amillerden birinci ve en mm 
himi olan ehalinin tarzı tevzii ve 
maişet vasıtalarım gördükten sonra 
şimdi bu tahribatın diğer iki mü
him amili olan hasep tedarikinin 
ve hayvan ray inin Orman tahribatı 
ile olan alâkasını tetkik edelim.

|  — Hasep tedarikinin ve hay
van ravinin ormanların tahribi ile 
olan alâkası £

Ormanların işledilmesi, orman
lardan hasep istihsali, ve ormanın 
işledilmesi esas itibarile ormanın 
tahribini değil, muhafazasını mucip 
olur. Netekim dünya memleketle
rini tetkik edecek olursak orman
ların en çok ve en intensif bir tarz
da işleyen Almanya’da orman tah
ribatı biç yoktur. Halbuki umum

orman servetine nisbeten ormanla
rın pek ufak bir kısmı işleyen Ame
rika’da her sene binlerce hektar 
orman tahrib idilmektedir. Acaba 
memlektimizde vaziyet nasıldır.

Muntazam işletmelerin tahriba
ta' sebebiyet’ verdiği istisnai ahval 
belki mevcuttur. Ancak bu, köylü
lerin gerek intifa / hakkına ve ge
rekse baltalarına istinat ederek 
yaptıkları tahribat karşısında hiç 
mesabesinde kalır. Memleketimizin 
umum nufusu olan 14 milyonun 
asgari bir hesapla yedi milyonu 
orman civan ve dahilinde oturan 
kölülerden olduğunu kabul edecek 
olursak bu yedi milyonun' orman
lar üzerindeki tahribatım ve orman
lardan olan intifam hemen hiç bir 
köntrola tabi tutulmadığını itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz.
1 Ormanlarımızın saba itibarile 

-en mühim kısmı ancak mahrukat 
odun ve kömürü veren baltalık ha
lindedir, bu baltalıkların kısmı âza
mi. nakliyat itibarile öyle bir va
ziyettedirler ki bunların istihsalâtmı 
piyasaya£jşevk etmek imkânsızdır. 
Mahrukat odunu ve kömür istihsali 
acaba ormanların tahribatına sebe
biyet veriyor mu ?

a. Mahrukat, odun ve kömür

Yukarda ormanlarımızda mühim 
bir kısmın baltalık halinde olduğu
nu gömüştük, ve bunların mahsul
lerinden ancak mahrukat odunu 
olarak ye hir de kömür imali için 
veya mamulâtiJtimyeviyenin istih
salinde istifade kabildir.

Odunun mahrukat olarak sarfı
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acaba ormanları tahrip ediyor mu, 
bunun men'i mi lâzımdır, yoksa or
manlarımızdan istifade için oiau 
mahrukattan istifade etmeii midir.

. Bu gün ormanlardan odun ve 
odun kömürü istihsalimiz şu şekil
dedir . ‘

Senevi istihsal edilen odun (660; 
milyon kilo ve kömür (53) milyon 
kilodur, bunlardan senevi (73S) bin 
kilo odun ve (12) milyon kilo odun 
kömürü ecnebi memleketlerine ih
raç edilmektedir.

Köylülerin bizzat ocaklarında, 
ihrak ettikleri obun miktarı tabiî 
bundan hariç olup bunun miktarını 
takribi olarak tayin mümkün de
ğildir.

Bu mes’eleyi evvelâ müterakki 
ve ormanları mutazam bîr idare 
ve muhafazaya tabi bir memleketi 
misal olarak mütalea edelim.

Almanya ormanlarından senevi 
(26) milyon metre mik’abı sanayi 
hasebi ve (27) milyon metre’ mik’- 
abı mahrukat hasebi elde edilmek
tedir. Bunun sebebi en mükemmel 
bir ormandan bile elde edilen ha

seb in  bir kısmının sanayide gayri 
kabili istimal olması ve baltalık 
şeklinde idare edilen ormanlardan 
elde edilen hasebin mühim bir 
kısmının ancak mahruat olarak is
timal edilebilmesidir.

Memleketimizde mahruat hase
binin istimalini men’e doğru bir 

- cereyan tevlit etmek isteyenler bil
hassa maden.ocağı sahipleridir.

Halbuki bu gün binlerce metre 
mik’abı mahrukat hasebi ormanlar
da çürüyor. Mahrukat haşebinibir

9 ----------------------------------Yij : %
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sı vopuvak guçuiı -

İğ |p M | fflgBP | isoıe edilirse
tasaya p^va^ısmda
yer ttttıbilecektiı .

jgglj n n ı sues'eîe böyle mah*■B3NH
d n l  |sazsrdaû değil mem*

iktisadi vaziyeti iti-(ŞHRÎl! *
■nN K  | etmek f im d ir .  Ve

v S^g^|aSgMK mâden kömü- 
. çahşaıalıyız. Diğer bir

inrukat ıtedaıiki or-
tahribine sebebiyet
selesidir . Busuale

i  ^ re tte  evet cevabını vere- 
, w  Kakat ormanların tahribine 

.. t- \vfisu her sevi menetmek 
I jjra a ti , hayvan yetiştir* 

2H H  keresteciliği, Ev inşasını 
3^^caack iâamgelir.

Hsaseu ormanın tahribine sebe- 
veren büıün e f  al memnudur. 

t*ü§küât henüz bu memnu* 
<.y«£iori nünü tatbik edebilecek va- 

gelmemiştir. Hazırlanan esa* 
‘■'itoikı üe bu tahribatın önü 

İ | |j | | |  muhakkaktır.

mS8  mahrukat hususun*
şunlar olmalıdır.

eşcar katedden
ın terkedüen en-

s *». ^ uı> al• haşebi olarak is-

^ ^ k ^ ^ ^ b k b m i a n  elde edilmesi 
'**■ J*"a'r' mahrukat hasebini

i l i  ’.^işcuahdır.
» B  ' H H H M H İıstıfasa) ̂  n n ı
İ |p || | ^ ?Ea varidat

ve hem de

S İS  naibinden sena*

yii kimyeviyede istifadeye çalış* 
mahdır.

(5) Kömür imalini daha fennî 
şekillere sokmaya çalışmalıdır.

B. — K ereste:

Kerestenin istihsali de yukarı
da gördüğümüz mahrukat istihsali 
gibidir. Yani esas itibarile orma
nın tahribini değil gençleşmesini 
ve yeniden yetiştirilmesini mucip 
olması lâzımgelirken hakikatte 
köylünün ormanı tahrip etmesine 
sebebiyet vermektedir. Son za
manlarda teklif edilen ahşap ev 
inşasını, odun yakılmasını, odun 
kömürü kullanılmasını menetmek 
gibi tedbirleri ben, faideli değil 
bilakis bizi yanlış tedbirleri ttihaz 
ederek meseleyi halletmiş zanlım
da bulundurması itibarile muzır 
addediyorum. Köylüye, ihtiyacı 
olan ve kömürü Ev ve Ağıl inşa
sına mahsus haşebi meecanen ver
diğimiz halde köydü bununla iktifa 
etmeyüp gelişi güzel ormanları 
tahrip etmekte ve teşkilâtımız ve 
kanunlarımız da bundan kendisini 
merde kâfi gelmemektedir.

Köylüyü evini ağılım haşepten 
inşa etmekten men ve mahruka
tını ormandan başka yerden tedarike 
icbar edecek olursak bu mecburi
yetleri tatbik ettirebilmek için her 
ağacın dibine bir jandarma koy
maktan başka çare yoktur.

Binaenaleyh burada da tatbi
ki lâzımgelen yol ormanların mu
hafazası ve köylüyü ormanın ken
disine değil, umum Millete ait 
bir servet olduğuna ikna etmelidir.

Sayı : 35 i l 3

C. — Ormanlarda hayvan r a y i:

Hem ormancıları ve hem de 
ziraatçileri cok alâkadar eden bir 
mesele de hayvanların ormanda 
rayidir.

Memleketimizde hayvan yetiş
tirmek doğrudan doğruya hayvan
lan ormanda rai ettirmeğe müte
vakkıftır. Şüphesiz ki rai ormanla
rın en büyük düşmanıdır. Diğer 
taraftan rayın temamen men’i 
hayvancılığı mahveder. Acaba or
manların muhafazasını ve rayi 
telif etmek kabil değil midir ? Or
manda hayvanlarım rai ettirmeyen 
memleketler hayvanlarım nasıl 
besliyor.

: Bu meseleye cevap vermeden 
•evvel kısaca rayin Avrupada ge
çirdiği safhaları görelim.

On altıncı asra kadar Avrupa- 
da hayvanlar şimdi bizde olduğu 
gibi çayır ve ormanlara saldırıl
mış bir şekilde beslenirdi. Bu 
tariklerde ziraatte bizde olduğu 
gibi dinlendirme usulü cari idi. 
Yani her tarla bir sene ekilir bir 
sene dinlendirilirdi. Gübre istimali 
de henüz taammüm etmemişti.

Bu tarihlerde Amerikadan pa
tates ve mısır Avrupaya ithal 
edilmiş ve aynı zamanda yonca 
ve tirfil ve pancar ziraati taammü- 
me başlayarak ziraat münavebe 
usulüne inkılâp etmiştir. Bu usul
de çiftçi hayvanlarına yedirecek
leri yemi bol bol elde ettikleri 
gibi gübre çok kıymetli bir madde 
helme gelmiş oluyor. Bu esbap 
tesirinde, köylü ormancılar müsa

ade bile etse hayvanların; orma
na sevketmeyip ahırlarda tekle
meğe başlam ışlardır. Tedrie&s 
hayvanlar ıslah neticesi o şekle 
girmişlerdir ki bütan gün orman
larda dolaşmak gerek süt İ-Aıhsa- 
lini ve geregse et istihsalini Izrar 
'edeceği' gibi gübre\ hayvanların 
verdiği süt ve et derecesinde kıy
metli bir varidattır. Ve kâyîü 
kendisine müsaade edilse bde 
hayvanlarını ormanlarda otlatmak 
istemez.

Rayın bu günkü haliyle deva
mı ormanlarımızın mahvı demek
tir. Çünkü rai, hayvanlan orman
ların tensiline mani olduğu gibi 
çobanların ika ettiği yangınlar 
her sene binlerce hektar onnanm  
tahribine sebebiyet vermektedir.

Rai bilhassa genç ormanlarda 
ve inzibata tabi olmadan icra 
edilirse' ormanı tahrip eder. Hal
buki inzibat altına alınırsa muzır 
tesiratı tahdit edilir. Rayicin yalnız 
ormancıların müsaade ettikleri ak
sam tahdit ettirilmeli ve rayi es
nasında ormamn sıyan eti için dik
kat edilmesi lâzımgelen noktalara 
riayet edilmelidir. Bu suretle or
man ve hayvan sahibinin menafi
mi telif kabil olur.

Ben şahsen hayvanların bu tah
didat dairesinde ormanlar dahilinde 
rayi edilmesine ziraat muayyen bir 
tekemmül devresine vasıl olancaya 
kadar muvafakat ederken ormancı 
arkadaşlarımın birçoğunun itirazına 
maruz kalacağımı biliyorum. Ancak 
hayvan yetiştirmenin gerek çiftçi
ler ve gerekse Memleketin umasın 
iktisadı itibariyle olan ehemmiyeti-
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önünde hu feda-
ivÎ8Yr>nım. ziraatdlenö 

H  attvruekctir. müstakbel hayran 
programını yaparken 

ortKones havvan rayının mıivak- 
.Isjrt HN̂  b«fea»âh^umnz vazıyetin 
B H  R ^ H n  bîr fedakârlık öldüğü
ne ulutmamalarını ve en kısa bir 
tansan rarfinda hayvanları besleye
cek moralar re  suni çayırlar ve 
naâreom /tesis* için lâzım gelen 
esrelere tevessül etmelerini reca 
ederim.

Anaçlaştırma siyasetimiz :

Ağaç tahribine mani olmak., 
3je&çhş$znno. siyasetimizin esası öl
melidir: Her ormancı gibi bende- 
nâtİBrde eskiden orman olan ve za
manla tahrip edilen bütün erazinin 
tekrar orman olmasını ne kadar 
ssmâmiyetîe isteyeceğimi burada 
tekrarı zait görürüm. Ancak pek 
güzel bir hayal edan bu fikri takip 
değâ: bu gün memlekette mevcut 
vesaitle ilk yapılması lâzım gelen 
Tedbirler nedir; onları görelim .

Memleketimizin orman tahribi 
H  gün her yerde henüz; aynı ne-’ 
tîoeye varmamıştır. Toprağın vaz’ı 
yet ve cinsi, iklim, ağacın cins ve 
tahribatın şiddet ve tekerrüriyle 
sucuğa göre ormandan mukavemeti 
değişiktir. Ormanm intişar tabii 
hududuna yakın edan yerlerde tah
ribatta sık sık’tekerrür edâen or
man temamen mahv ve ormanlık 
saha bu gün inç bir işe yaramayan 
çıplak kayalar veya çıplak madeni 
topraklarla mestur vasi sahalar 
hns n ’ e getirmiştir. Ormanm nisbe- 
ten fazla mukavemet gösterebildiği

verlerde veyahut tahribatın bu ka
dar çok tekerrür etmediği mahal
lerde orman bu gün çalı halinde 
ve bayatını kurtarmak için nevmit 
bir mücadeleye girişmiş bir vazi
yettedir. Tarif ile bu derecelerini 
anlatmak kabil değildir. Muhterem 
samilere bendenizle beraber Anka- 
radan kalkarak şimale doğrU^çS 
saatlik bir otomobil tenezzühü yap
malarım feca edeceğim.

Bu nenezzüh bize mahvolmak
ta olan tabiatın (Orman) muhtelif 
can çekişme safhalarını güzle göste- 
recektây' ■

Buradan Çângırıya kadar yük
sek tepelere inhisar etmiş olan or
man, insan ve hayvanların tahriba
tından kurtulabildikce ağaçlıklar 
halinde ve çorak arazi içinde bir 
vaha tesirini uyandırmaktadır. Kas- 
tamoni istikametinde derledikçe bu 
kümelerin tedricen kuvvetlendiğini 
ve nihayet orman halini aldığını 
görürüz. Eğer vazıyet bu giin ol
duğu gibi terk edilecek olursa pek 
yakın bir atide İlgaz eteklerinde 
gördüğümüz ormanların da Çankırı 
civarındaki çalı kümelerine ve Çan
kırı civarındaki çalı kümelerinin ise 
Ankara civarındaki yalçın, kayalara 
döneceğini şimdiden bilmek için 
keramek ye kehanete lüzum yoktur.. 
Ormanları muhafaza ve agahlaştır
ma siyazetimizin en mühim, mem
leketin istikbali de alâkadar vazife
si numunesini size Çangırı civarın
da irae ettiğim ormanlar şeklinde 
bulunan bütün ormanlar en şedit 
ve en katı tedbirlerle muhafaza et
mesidir. Rusya Kafkasvavi bizden 
aldığı zaman ormanları tahripten



Kozakçayında Fıstıkçamı, 
düşürül ürken

kozaklar

Foto: M. Fahrettin

Bergama'nın Kozakçay havalisinde Fıstıkçanıı 
( yazım hu nüshada )

Foto: Fahrettin

J _
Adananın Pos ormanında Zeylan dere maileleri 

Lariço, rakım 1500 görülen devrik çamlar 
rüzgâr ve kar tesirile devrilmiştir.

’ 13 - 8 - 9 2 9  Foto : Macit

Adanada Pos ormanında kart bir lariçoluk ve kâbukdan 
yapilmş bir kulübe Şamdan mevkii

18 - 8 - 929 Foto: Macit
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vikaye için ağaç kesenlere karşı 
idam cefasını tatbik etmiştir. Ben de 
bizde böyle muhafaza altma alına
cak ormanlarda tahribat yapacak
lara karşı aynı cezanın tatbikini 
talep, ederim.

Bu ormanların tahribi memlekete 
ve memleketimiz hey “eti içitmaiye- 
sine bir insan öldürmekten, kasten 
bir eve yangın vermekten veya 
tasavvuredebileceğimiz her hangi 
diğer bir cürümden muzır bir tesir 
icra eder. Adana ve İzmir seylâpla
rının memlekette husule getirdiği 

pfcâfar bilmem ki yolda birisini öldü
rüp soyan eşkıyanın verdiği zarar
dan daha .az mıdır ?

' Böyle muhafaza altına alınacak 
.ormanlarda. şimdilik muhafazadan 
başka bir anfeliveye lüzum yoktur. 
Bu ormanlarda yalnız ağaç kesme
yi değil , hem insan ve hem de hay
vanların girmesini kati surette men 
etmelidir. Bütün konfransımdan or
mancılığı tetkik ederken memleke
tin umumî vaziyetini, umum halk 
tabakalarıma ihtiyaçlarını ne kadar 
düşündüğümü anlamışsmızbır zanne
derim .Fakat bakaları tehlikede olan 
ormanların muhafazasında hiçbir 
fedakârlıktan çekinmemek tarafta
rıyım. Eğer köylünün hayvanlan o |  
ormanlarda otlamadan yaşavamıya- 
eaksa ölmesini göze almak lâzım 
gelir .

Eğer köylü o ormandan -istifade^, 
edemeden yaşayamıyâcasa onlan 
başka yere nâkl etmelidir. Bu tek
liflerim size çok radikal gözükmesin. 
Benim talep ettiklerim tatbik edil
mezse esasen ormanlar malıv ola
cak ve hayvanlar yiyecek bulamiya-

caklan gibi insanlar da oralan terk 
etmeye mecbur olacaktır. Atı karadan 

Kastamoniye doğru beraber yaptığı
mız bu tenezzühü memleketin her 
istikametinde tekrarlarsanız göre
cekleriniz bunun aynıdır. Memleke
timiz servet ve iktisadının çıplak 
eraziyı teşcire kadir olmadığı kana
atindeyim .

Size bunu isbat için ufak bâr 
hesap yapayım :

Bir Hektar erazinin teşciri bizde 
asgari 500 liraya mal olur. Böyle 
bir erazi hiç olmazsa on esne bakım 
ve muhafazaya muhtaçtır.

Bunun masrafını da en asgari 
bir hesapla on sene için 500 lira 
olarak tahmin edecek olursak bir 
hektar erazinin muhtaç olduğu 
masrafın 1000 liraya baliğ oldu
ğunu görürüz. Memleketimizin vüs
ati ormansız olan arazinin mikta
rını göz önünde bulundurursak 
çıplak araziyi orman haline geti
rebilmek için milyarlar sarfına 
ihtiyaç olduğunu görürüz. Bu gün
kü mevcutlan muhafaza nis- 
beten çok daha ucuz ve çök daha 
kolaydır. Bu muhafaza, yalnız mu
hafaza teşkilâtının takviyesi ile 
: kabil değildir. Bunun için münev
verlerden başlayarak köylülere 
kadar bütün milletin orman ve 
ağaç hakkmdaki düşüncesinin de
ğişmesi lâzımdır.

Orman ve ağaç tasarruf ve 
mülkiyet ilibarile diğer emvalden 
hiç bir suretle dun kıymette de
ğildir. Bu fikrin bütün milletçe 
kabul edilmesi- şarttır. Ormana 
ateş vermekle bir eve ateş ver-
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arasuv.a bîr fark pln’îçt- 
Halin;ki ormana kasten 

aıvs vv-nuiş bîvuerce kişi olduğu 
hadde taedar.n içinde kasten yan- 

^karmuk cürmünden mahkûm 
o&auş bir tek adam yoktur. Ruh 
sateMt Uiîŝ ‘ kesmek aynı. şekilde-
jsrv Ruhsalısız ağaç kesmenin her

dîğesİ bir hırsızhktan farkh
ıce anlasıhnavacak bir

eydir. Netekim Avrupa kanunla-
ıısda kesilen |ğacuı  kıymeti 10
İravı geçince müç;rim temamen

sank muamelesini görür.
Bq ahkâmın kanun maddele

rine girmesi kâfi değildir. Netice 
iciharile kanunların ratbikini mü* 
sakebe ve teyit eden efkân pmu- 
miyernn bu zihniyeti kabul etmesi 
şanar. Orman ceraimirıin hususi
yetini n.man dikkate alan bir 
usulü muhakeme mücrimlerin cezar 
iandinhnasim temin için mutlaka 
kabul edilmelidir.

Orman îann memleketin ahvali 
unıumiyesile olan yukarda gördü
ğümüz alâkasını kabul ettikten 
sonra ormanların muhafazası için 
fevkalâde tedbirler ittihazındaki 
ehemmiyeti kabul ’ etmek zarureti 
varına -

A ğaç bayramlara:
Ağaç bayramları bence ağaç- 

îaştzrmayı temin için değil ağaç 
yetigoinnenin ehemmiyeti, için kıy- 
sae£b tsr propaganda vasıtası ola
rak iaidelidir. Fakat bunlarm bir 
az daha yektekmil bir tarzda 
yaprimasi şartnr. Şândiye kadar 
bezde yapılan ağaç bayramlarının 
iûdS£uıi neticesini çıkartmak lâzım 
gem se mı; memleketimizde ağaç

yetiştirmenin kabil olmadığı olmak 
lâzımgelir. Aşağı yukarı yirmi 
senedir memlekette yapılan ağaç 
bayramlarından yetişmiş bir tek 
ağaç yoktur.

Bu hususta o kadar garibeler 
işittim ki bunun böyle olması pek 
tabii idi. Hatta bir ağaç bayra
mında çamlardan koparılmış dal
ların fidan yerine ekildiği vaki 
olmuştur. Bütün İlk Mekteplerde 
ormanların faide ve ehemmiyetleri 
hakkında ders okunmalıdır. Her 
ilk mektebin muayyen bir ağaç 
bayramı sahası olmalıdır, ve mek
teplilerin buraya mütehassıs ne
zareti altında ekecekleri ağaçlar 
orman idaresine tabi teşçir servi- 

. sinin daimî murakabesi altında 
muhafaza ve idare edilmelidir. 
Böylece talebe kendisinin daha 
evvelki senelerde' ektiği veyahut 
kendisinden evvelki talebenin ek
miş olduğu ağaçlan göstererek 

"işin faide ve ehemmiyetini anla
malıdır.

Aynı zamanda bu su re tle  her 
köy ve kasaba civarında yavaş 
yavaş ufak ağaçlıklar teşekküle 
başlar. Memleketin her tarafinda 
senede bir ağaç günü yapmalıdır, 
o gün mekteplerde umumi mahal
lerde ağacın, ormanın ehemmi
yeti hakkında konferanslar ver
mek, resimler göstermek suretile 
mümkün olduğu kadar halkın vasi 
kütlesini irşada çalışmalıdır. Çün
kü orman ve ağacın muhafazası 
milletin ekseriyetinin değil mille
tin heyeti mnumiyesinin başarjl 
bileceği bir iştir. İşte Muhterem 
samiler ormanın ehemmiyeti hak
kında muhtasar fikirlerimizi -sizb; 
arzettim. Dinlemek hakkında gös
terdiğiniz lütufkârlığınıza teşek
kürler ederim.

Kozakçay havalisinde Fıstık çamı

Teşrinisani 1930 nüshamızda profesör Bem hart beyin An «.doluda, 
fıstık  çamının intişarına dair olan Almancadan naklolunmuş bir m a
kalesin i Hasretmiştik. Bu defa da Bergam a ve havalisindeki fıstık  
çam ları hakkında ik tisat vekâleti tarafından sureti m ahsusada tet- 
kikat icrasına memur edilen Amenajman ve teşcir şubesi müdürü 
Fahri beyin pek etraflı ve dakik tetk ikatı neticesin i dercediyoruz. 
M emleketimizdeki m uhtelif ağaçlar ve bilhassa orman ağaçları hak
kında bu gib i m evziî ve umumî tetkikata pek muhtaç olduğum uza 
şüphe yoktur. Fahri beyin mecmuamıza vaki bu lütüflerinden dolayı 
teşekkür ederken m uvaffakiyetlerinden dolayı da kendilerini tebrik  
ederiz. Herhangi bir orman ağacım ız hakkında tetk ikat icira etm iş 
olan m eslektaşlarım ızdan da tetk ik atlan  neticeini mecmuamızda neş
rederek arkaşlarım ızı istifade ettirm elerini rica ederiz.

Mecmua

Kozak çayı ve havalisinin coğ- 
rafî  m evki ve iklim i, Toprak teşek- 
külâtı itibarile vaz’iyeti.

Gam Fıstığı ormanlan İzmir 
Vilâyetine tabi Bergama kazasının 
Kozak nahiyesinde olup şimalden 
Burhaniye kazası cenuptan Dikili 
kazası hudutlarına birer miktar 

^geçmektedirler. Üst kısımlarında 
Madra çayı, alt kısımlarında Kozak 
çayı denilen bir çayın ve kollarının 
teşkil eylediği havzada yetişmek
tedir.

İşbu saha Paris nısfünnehan 
mebdei tul ittihaz edildiğine göre 
takriben f ^ 3 0  - 24J>0 derece tulü 
şarkide ve 39,12 - 39,42 derece arzı 
şimalidedir, iklimi,mutedilei harre 
olup mürtefî olmayan mahallerin
den garp taraflarında zeytin ve 
diğer taraflarında Üzüm yetişmek
tedir.

Toprak umumiyetle suhuru indi- 
faiyei kadimeden olan granit sah-

releri tecezzisinden husule gelmiş 
olmakla kumludur.

Çam fıstığ ı orm anlarının vus’&ti ve  
hukuku tasarrufîyesi:

Çam fıstığı ormanlarının hakiki 
vus’ati mesaha yapılmadığından 
malûm değilsede tarafım dan yapı
lan muhtelif mukayeseli tetkikler 
neticesinde 8000 10,000 hektar ka
dar tahmin edilmiştir.

Bu saha çam ağaçlanm a hamili 
semeresi olan kozak kelimesine 
izafetle tesmiye edilmiş olan Kozak 
nahiyesine m erbut köylerden on- 
birinde mukim ahali tarafından 
tasarruf edilmektedir. F il’hakika 
bazı köylülerin tapu senetleri tara
fımdan görülmüş isede bir çokla
rının d a  köylülerce. yapılan ferağ 
ve intikaller neticesi.adî senetlerle 
tasarruf edildiği anlaşdşûiştar. Maa- 
mafilı bu kabil olanlarda esas kütük
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defterinde d<\k4ermden bîri üzerine 
tapu bavdı mevcut oklusunu söy-

çanlardır: yukrı Bey 
(nahife merkezi), Demirci deresi, 
okcudar. Ayvatlar, Aşağı bey, Kap- 
&ft,Rssark&y, Göbeüer, Cuma köyü, 
Bacı harazalar, Bağyüzü. Bittabi 
&er köyde çamı olmayan kimseler
ce vardır. Çamlıkların hudutları 
hâriçten gelen bir kimse tarafından 
tayin edilemezse de:

Köylüler her tarafta mevcut 
granit taşlarından üç tanesini üst 
üste koymak suretile bunu tefrik 
edebiimektedirier-

Vukubulan ihtilafları da Köy 
ihtiyarlan ve muhakeme! hal ve 
fad etmektedir.

Fısnk Çamı hakkında mütalaan 
umumiye:

l^^suus Pinea) Kıstık çamı iki 
yapraklı çamlardan olup Hey’eti 
unmmiyesinin bir şemsiye şeklinde 

dolayısile şemsiye çamı is- 
müe de anılır.

Son sezmelerin sürgünleri bil’- 
loşsa gençlerde hemen daima yu
karıya doğru müteveccih yeşil bi
rer demet halinde nazarı dikkati 
«e2p etmektedir. 30 metre kadar 
irtifa ve 10 metre kadar bir tepe 
kutru iktisap edebSirsede burada 
staamiyetie bu irtifa 15-20. metre
yi seçme inektedir. Kerestesi mak-

likah fih>.in vukubulduğu yani 
san gdr^r-tal'in intişar ettiği gün
lere Köylüler (ülker) demektedir
ler. Bir senenin ilk Baharında tel

kih edilmiş olan müennes sümbül
ler o senenin kışında bir fındık, 
onu müteakip senenin lasında bir 
ceviz cesametini alırlar. Üçüncü 
senenin kışında ise kemale örüp 
8-1Ö santim kutrunda ve 10-12 
santim tulünde birer kozak olurlar.

Fıstık çamı meşcerelerinin 
vaz’iyeti;

Yapılan tetkikler neticesinde 
Fıstık çamlarının: 100 senede 60-80 
santimetre kutur peyda ettikleri 
ve müsait mahaller ve Senelerde 
bazı senelik tecessümlerin kutran 
bir santimetreyi bulduğu -görül
müştür.

Meşcereler kısmen kozak çayı
nın ve bazı mühim kollarının teş
kil eylediği düz ve geniş vadilere 
kısmen de mailelerde ye zirveler
dedirler. Vadilerde toprak daha 
münbit olduğundan eşcar buralar
da daha 'kesif bulunmakta ve 20 
metre kadar yani daha. .İa2Îa bm 
irtifa peyda etmektedir. Sırtlar ve 
zirvelerde işe ağaçların boyları 
daha kısadır. Her ne kadar umû
mi surette Fıstık çamının beş yüz 
metreden yüksek mahallerde yetiş
mediği zikrolunursa da Göbeller ka
ziyesi cenubunda vaki 720. M. 
rakımlı çırak dağ hattı balâları 
tamamen fıstık çamlarile mestur
dur. Yâylacıkta ise. 780 metreye 
kadar çıkmakta isede bu yüksek
likte kara çam ve kızıl çamla (*) ka
rışmaktadır.

(*) Prof. Bemhard bu çama P.Pityûsa 
diyordu. .

1
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Buralarda da eşcar boyca kısa 
isede hava ve ziyadan daha iyi 

: . istifade etmekte olduklarından bu
rası mıntakanın en iyi mahsul ve
ren yerlerinden, sayılmaktadır.

Meşeereler umumiyetle ihtiyar
dır. Şurada burada genç olarak 
•görülen meşcerelerin eski yangın 

- sahalarında tabiî tebezzür ile mey- 
|  dana geldiğine hüküm olunabilir.

Sık yerlerde hektar başına va
sati olarak 40-60 devresinde 140 
-160, şeyrek yerlerde 70-90 ağaç 

■ düşmektedir. Tepe kuturlarına na
zaran kesafet de 0,5-0,8 arasın
dadır.

İşbu ağaçların alt dalları he
men umumiyetle sene besene bal
ta ile 0.50-1 metre kalacak surette 
budanmakta, bu yarım dallarla 
balta ile sak üzerinde açılan ker
tikler ağaçlara çıkmak için kulla
nılmaktadır. Toprak ekseriya bu 
havalide (Pamuklar otu) denilen 
sistus yani; tavşanaklarlâ ve bö
ğürtlenlerle örtüldüğünden ye bu 
nebatat da gerek fıstık toplama 
amelıyesini gerek rayı, gerekse 
münbit. ve düz sahalarda bir kaç 
şene yapılıp biPahara terk edilen 
çavdar ve şaire ziraatini işkâl etti
ğinden halk tarafından bir ucun
dan ateş vermek suretile ihrak 
edilmektedirler. Tabiî bu meyanda 
bütün genç çam fidanlan yandığı 
gibi orta yaşlı olanlar da zarar gör
mektedir. Yalnız ahali (Dibine ocak 
tepesine nâcak) diye dedelerinden 
işittikleri bir söze .binaen budama 
ve fhrakm çamlar için bir timar 
olduğu zebabmdadır.

Meşcerelerin sıhhî vaz’iyeti:

Gezdiğim Fıstık çamı meşeere- 
leri iklimin uygun olması yüzün
den vaz’iyeti sıhhiyece pek fena 
değillerdir. Bununla beraber bazı 
hastalıklar vardır ki bunlar halen 
bazı mmtakalarda oldukça tahribat 
yaptıklân gibi istilâi bir hal ala
rak daha büyük tehlikelere mey
dan vermeleri de ihtimal dahi ünde
dir.

Bunlar da menşeleri itibarile 
ikiye ayrılırla^.

1 - Mantardan mütevellit has
talıklar.

2 - Haşarattan mütevellit has
talıklar.

Mantardan m ütevellit hastalıklar:

Mantardan mütevellit hastalık
lardan başlıca dört tanesine tesa
düf edilmiş olup bunlardan ikisi 
köklerde, biri gövde hasebinde, 
birisi de yapraklarda tahribat yap
maktadır.

1 - Agaricns melleus namında
ki mantardan ileri gelüp köklerin 
çürümesine sebep olur. Kök çürü
ten mantarların en dehşetlisidir. 
Kökün veya köke yakın bir yerin 
kabuğu kaldırıldığı zaman gayet 
ince keçe gibi beyazımtırak bir 
safiha görülür. Toprak içerisinde de 
1-2 milimetre kutrunda ince ve 
siyah (Rizomorf) denilen kordon- 
larile tanıhr. ; Aynı zamanda da 
son baharda hastalıklı ağacm di- . 
binde ve yakın yerlerinde toplu 
bir takım mantarlar görülür. Bun-



İStf höyük Mrv-r ş*!H0ftSİye şeklinde 
>h» aft taranırı sual bir tarzda 
| |  N̂ vjw<hr. 4Sst tarafları Bal reö- 

Ayağının üst kısmı be- 
biM|. ,’**!►..njt'" fasaa koyucadır. Has- 
ifek bunlarla teşhb5 edilir. Arız 

aksam sakızlaşır. Yani 
dolavısâe reçine tevellüt

Bö mantar (saprofit) yani öl- 
(î$S aksarm haşebiyede yaşadığı 
jpj parazit olarak ta yaşar. Yani 
erfeayat ağaçlara da hücum eder, 
tasta ve. zayıf eşcan tercih eder, 
iaîa va kuvvetli meyva veren 
tadar, dallan fazla kesilen ağaç- 
t zayıf düşerler. Bu gibi ağaçlar- 
kökîeri sapanla yaralanan agaç- 

ar hu. mantarın en sevdiği yerler- 
7. Gövdede üç metre kadar yu-

Bir kökten civardaki ağacın 
4tüae srvah kordonları vasıtasile

Çare: Bu mastara Göbeller kö- 
nön Madra çayı kenarlarındaki 
stık çamlarında ye yukarı Bey 
yünün garbı cenubisindeki çam
larda tesadüf edilmiş, olup birin- 
B diğerine geçe geçe bir çok 
açlan kuruttuğu görülmüştür, 
"ir Mahallerde de varsa bile en 
ade tahribat bu mevkiîerdedir.
ihtiyarlamış ve. zayıf ağaç bi- 
.mamak Ağaçların daima kavi 
kusursuz olmasına gayret et- 

Bt jEîas^MJı ağaçm veya mm- 
etra&na 80 santim kadar

nhşdnde ve elli santim kadar 
»da hendekler kazmak. Çıkan

rinan Hastalıklı tarafa 
mümkün alabildiği su

rette beher metre murabbaı sa
haya 200 gram kadar isabet et
mek suretiie her metre murabba- 
ında toprağı yer yer delip o dê  
İlklere kibriti karbon dökmeüdir. 
Bu delik sivrice bir. sopa ile açı
labildiği gibi hususî aletleri de 
vardır.

Hastalığa tutulmuş ağaçların 
dip kütüklerini ve köklerim ma
hallinde bırakmayup vakmalıdır.

2 - Trametes radiciperda. Hartig. 
Mantarından ileri gelen hastalık 
bu da çamların köklerini çürüt
mektedir. Çürüyen aksam el ile 
kırılacak derecede gevrekleşir ve 
kızıl bir renk alır. Bittabi bu çü
rüyen köklerden şu yükselemeye
ceğinden ağaç tedricen kurur. Bu
da hem ölmüş hem yaşayan ağaç 
köklerine arız olur. Bunun da b ^ ^  
yaz olan, mislivomn yanında bulu
nan diğer sağlam ağaçların kök* 
lerini deler ve eşi'ai muhivye ta- 
rikıle hâşep kısmına geçer. Yani; 
kökler vasıtasile hastalık bif ağaç
tan diğer ağaca geçeri

Çare: Bu mantara da Gübellerin 
Madra çayı civarlarındaki düz sa
balarda tesadüf edilmiştir. Hasta
lıklı ağaçlan kesmek, köklerini 
sökerek çıkarıp yakmak ve has
talıklı ağaçların veya mmtakanm 
etrafına Agaricus melleus mantarın
da olduğu gibi hendek açmaktır,

3 - Trametes Pini denilen ve 
kozak Nahiyesinde kav ismile anı
lan Mantardan deri gelen hasta
lıktır. Bn mantar ağaca bir yara
dan girer: yani üzerinde kabuk 
bulunmayan bir mahal bunun is- 
porlerinin duhul noktasıdır. Meşe-1
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lâ  dal kırmaları, budamaları ve 
sakız almak veya ağaca çıkmak 
için yapılan kertikler gibi tohumu 
buradan girer. Yavaş yavaş ağa
cın haşebi sadıkma yani özüne 
doğru ilerler. Öze varınca yukan 
ve aşağı doğru çürüte çürüte gi
der. Evvelâ bu çürütmeler benek
ler halindedir; beyazdır sonra sa
rarır. Bu benekler birîeşerek ağaç 
tamamen çürür. Bu sıralarda ağa
cın üzerinde (kav) mantarları görü
lür. Mantarlar göründü mü ağaç 
zâten dahilen çürümüş demektir.

Bu kavlar ağaçta bir çok se
neler kalırlar ve büyürler; alt ta
rafları ivicaçhdır. Ağacın haşebi 
kâzibi fazla miktarda reçine ifraz 
eder. Buna köylüler (Ağacı sakız 
tuttu) diyorlâr. Ve bâzı yerlerin
den cerihalar açup sakızın bir 
miktarının harice çıkmasına bazı 
ağaçlar; için şifa bahş bir tedbir 
gibi telakki ediyorlar. Halbuki Man
tar faaliyette olduğundan kâfi bir 
tedbir sayılamaz.

Çare: Ağaçlan ihtiyarlayınca^] 
ya kadar bırakmamak ve hiç bir 
suretle yaralamamak. Bazı zaru
retler tahtında buddanacak olan 
dalları biTumum kozak köylüleri
nin yaptığı gibi uzun bırakmayup 
ta dibinden ve keskin bir aletle 

| düzgünce kesmeli- Ve mümkün 
olduğu surette en ucuz olmak üze
re %  15 nispetindeki göz taşi 
mahmulünden . Sürmeli ve bunun 
Ü z e r i n i k u l l a m l a n  ma- 

: chnlarla veya kil macunu ile ört
melidir. Kil • macunu yapmak için 
bir kilo kil veya killi toprak su ile 
bir az ıslatılır. Ve içine bir kilo

sönmüş kireç ve bir kiloda sığır 
tersi konarak çamur halini alınca
ya kadar sti ilâve edilir. Ağaçlar
da her hangi sebeple açılan balta 
yarası vesair yaralar için de bun
ları tatbik etmelidir.

4 - Lophodenmum pinastri:

Çam yapraklarmda kızıllık- tev
lit eder. Son Baharda yaprak kıs
men mütebadil olmak üzere yer 
ver kızarır: veya tamamen, kızarır 
bu kızaran yerlerin ortalarında si
yah çizgiler vardır. İlk baharda 
yağmurlan ve sıcaklan müteakip 
Sporlar dağılırlar. İbreler sararır 
ye düşerler. O vakit mantarın 
miselyomu ağaca geçer ve onu bu- 
laştınr. Eğer ibrelerin çoğu hasta
lanırsa ağaç kurur. Sirayet yere 
düşen hastalıklı ibrelerledir. 2-8 ya
şında .camlan sever: gençlik salta
larda ve Fidanlıklarda büyük za
rar yapar.

Kozak nahiyesinde bilhassa 
Kaplan köyü taraflarındaki çam
lıklarda görülmüştür.

Çare: - Hastalıklı fidanları yak
mak. Haziran ve Temmuz ayların
da 0/0 yarım nisbetinde yapılmış 
bordo bulamacım korunması iste
nen fidanlara 3-4 d efa  serpmek 
lâzımdır. Bordo bulamanı yapmak 
için bir boş fıçıya 30 kiloya yakın 
içme suyu konur. Akşamdan içine 
350 gram kadar bir çuval parça
sına sarılmış göz taşı sarkıtılır- 
Sabahleyin bir tarafta sn ile Sön
memiş kireç aynca. söndürülür.Ve 
yavaş yavaş fıçıya dökülerek ka
rıştırılır. Bir az terk olunur- Bu
rulur.

( Doha var )
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İVrsylvam pro patria per sylvam 
pro Humanitata

B8Sb  aetı\>lu um imza âdilâne 
£Şte onilun OûOli 

j j^ g S B S  doldurnıuştur. Memle- 
löçdbriitos* benzin ve petrol istih- 
S  B ^ B B S  hariçten ithale mec
bur tvan hükümetler y bir taraftan 
h«eç ra »  pek fazla artan benzin, 
B B S  ihtiyacı yüzünden harice 
akıtt^ri milyonların önüne geçmek 
B s p  taraftan da herhangi bir harp 
«s&asanba, benzin ve petrol ile işle- 
v binlerce vesaiti nakliye ve 
k ard e len le  fabrikalarmm işleme
sen temiuetmek çarelerini araştır
acaktadırlar- Be hükümetlerin ba- 
.̂ âOs|a hühassa Fransa bulenmakta- 
d s . Belçika. İtalya, İsviçre ve 
| | | h  hükümetler de bu işlerle alâ- 
k^ıardlrkır.

Bürün bu hükümetlerde ilim ve 
ie£ bu vadide de seferber edilmiş 
ve aîhaves odun kömüründen isti
fer4f» çareleri aranmış ve yapılan 
£jgjgp$; tecrübeler muvaffakiyetle 
«rd'clrnîuişîir. Muhtelif tarihlerde 
îavîçre ve İialyada yapılan sergi- 
W *. B  kömürde işleyen trak- 

kamyon ve daha sair vesaiti 
igg|fira teşhir edilmiştir. Bilhassa 
Fssas* milliye nezareti-
S h ■ B  jnks tahakkuku uğrunda 

icdakârhklar ma-umdur. 
^  m etanetinde benzin
ve pess-zL j$bö6d6«jaö. pulunmaysa

hükümetler için pek hayatî olan 
bu mes’elenin etraflı ve daha ciddî 
tetkike yardım ve teşriki mesaîyi te
min maksadiyle beynelmilel kon* 
gralar akdine de başlamışlardır. 
Birinci beynelmilel kongre 1930 
haziranında Brukselde inikat etmiş
tir. Bu münasebetle < Journal Fo- 
restier Suise > nin 1930 numara 
(12) de intşar eden makaleyi aynen 
naklediyoruz.

Bizde gaz, benzini hariçten it- 
haleden bir memleketiz. Gerek 
müdafaai memleket ve gerek mem
leketin terekkî ve inkişafı için 
bizim de bu mes’ele ile alâkadar 
olmamız zaruridir. Hayatî mes’ele 
terimizden biridir.

israf ettiğimiz ormanlarımızı 
korumak için şimendifer güzer
gâhlarında, sahillere yakin yerler 
deki fabrikalarda odun istimalini 
menetmek çarelerini aramakla bey
hude vakit zayi etmekdense büyle 
amelî mes’elelerle alâkadar olmak 
ve bunun memleketimizde istihsal 
ve istimali çarelerini aramak, araş
tırmak bu beynelmilel teşekküllere, 
kongrelere iştirak etmek ve onla- 
nn mesailerinden istifade etmek 
vatani ve millî vazifelerimiz meya
lımda olmalıdır^.-:

# *

b
b

b
b

b
b

Beynelmilel birinci karbon-karburan 
kongresi

1930 senesi haziran ayı niha
yetlerinde Brüksel’de birinci- defa 
olarak ( Gaz, benzin gibi) motor 
iştial esansları yerine karbonun 
ikamesi imkânım tetkik etmek üze
re beynelmilel resmî bir içtima akto- 
İumnuştur.

Belçika ormancılık merkezi ce- 
menıiyetinin teşebbüsatı üzerine 
Belçika hükümetinin yüksek hima- 

^ysşgîi: altında teşekküleden bu kon-' 
greâe • 13 milleti temsileden 38 
murahhas ile bunlardan mada işbu 

- memleketlerin muhtelif teşekkül
le ri tarafından gönderilmiş .20 den 
fazla mümessil hazm bulunmuştur, 
kogreyeiştirakeden başhca devlet
ler şunlardır : Belçika, Fransa, în- 

.ğihere^^V^turya, İtalya, İspanya, 
Polonya, ve İsviçre.

Paris’teki Offîee centiral müdü
rü M. Charles Roux nın hakim ve 
nafiz şahsiyetime temsil ettiği Fran
sa’nm riyaseti tahtında kongre 
yedi içtima aktetmişrir.

Bilâ istisna içitmalann kâffe- 
sinde nihayete kadar bütün azalar 
cidiyet ve alâkayla hazır bulun-' 
mak suretile kongre pek canlı ol
muş ve çalışmış ruhu ve mevzu
bahsi olan fikir mücadele ve mü
nakaşası temam ile tecelli ve teza- 
hur eylemiştir. -

' Sakili
M.Saü

Karbon - karbora nın teknik etüt 
ve tatbikatı gurubunda ( Office 
natiohal francais des combüştibtes 

: hquido ) . den m üdür mühendis 
Bumanois şeklen olduğu kadar 
esas itibarDe de şayanı ehemmiyet 
bir lâyiha ile sulbu karbonun mü-, 
kemmel olarak gaz haline gelebil- 
djğmi vçcpetrolun - yerini bilamel 
tuttuğunu meydanı aleniyete koy
muştur .

Fransa tarafından bu vadide 
tahakkuk ettirilen birçok tecrübe
ler' bunun ■ pratik şeyler araşma 
vaz’mda hiçbir suretle beis bırak
mamıştır. Tetkikai o derece ilerle
miştir ki, yüksek tazyikli motörler- 
de udun kömürünün sulp fakat ga
yet ince toz hafine getirilmiş olarak 
istimali kabil olmuştur. M. Duma- 
nois ( ve-kongrede kendisiyle bera
ber ) karbon gazı kamyonları için 
benzin ve petrol gibi esanslarla 
müteharrik iken malik olduğu kuv
vet işlemeye muadil bir iktidar 
elde etmeği elzem addeyiemekıe- 
dir. bunun için de, hareket esna
sında gaz yerine kabili iştial mad
denin istimalini temineden bir oto
matik tahvile müsait, yüksek taz
yikli gaz motorleri kifayet etmek
tedir, Böyiece aynı bir üze
rinde beriki kabili iştial maddenin 
iktidarlarının tam bir surette tea-

j
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3u tn tecrübele- 
3SÖ bu neviden

Kar^v»* karbonunu istihsal ve
~hıfîrmlîıh m os’eîcsî tnechsin ciddî

H M B  |  e 7;v  dikkatini celbetmiş- 
BH HB r»»i+lûr?î olduğu Özre kar- 

n S R ^ H  tevcih -; edilen en 
miktarının kifayetsin* 

r>Xûr Kongrenin en faal uzuvle- 
BSB H H  M. iecont Goblet 

karbondan gaz istihsali 
. nhYn__» dair bir lâyiha takdim

Acaba bu gibi hususatta istimal 
ed&sok Özere onnanîardan kâfi 
«sktarda s az istihsâli kabil midir ■;.'•■ 

k d â  oidöğu takdirde ise isti* 
r»*si: halinde mahvet fiafet noktasın* 

MBj ithal olunmakta bulunan
-aKgv» karhurana nr*benine bir eko* 
lat>erir $e«B» edecek inidir. ?

Mumaileyh de kon tabii iki fırın 
‘̂ asafaggvle icra ettiği karbonizas- 
r*xî am^Hvesinde şahsî tecrübele- 
ribdes  elde ettiği neticelerle lâyHıa- 
szot tarsin eylemektedir. Kongreye 
tritdie otanan ve miktarı on beşe 
besiğ obm ->u tecrübelerin burada 
ifeSitom girmeyeceğiz. Ancak 

âeıedkîaBa ki meşkûr tecrübeler 
SBgasûieTtı I M. Goblet) e Belçika 
ornsas-arınm ve ithalât haşebi ba- 

;4styswBSB işç yaramiyan ağaç par* 
karbon halise tahville

ri &5F?£tfc. kâS miktarda birinci 
K g § B  B B  bir karburan hasıl 
edeceği 2^ç »vTî! zamaad-ida saJbip 
H  de ehemmiyetli bir
afif temimse de müetait olduğunu

ispat ettirmiştir. Bamınla beraber, 
ithalât esansları yerine istimal 
edilecek sırf karbon - karburânm 
azim kütlesi karşısında raportör 
otlun kömürünün milli karboran 
mecmuasında yegâne unsur olama
yacağı ve bunun, yani millî karbo
nun her biri mubtelelif suretlerde 
olarak nebatı ve madenî karbon
dan ibaret bulunduğunu takdir et
mektedir.

Mihaniki fırınlar tekniği, makine 
sanayii Fransız merkezi komitesi 
reisi sanisi M. Fonier tarafından 
teşhir ve izihedilmiştir. Mumaileyh 
halen piyasada mevcut bütün ci
hazları fırınlanın mukayese ile iş
lemelerini karakteristiklerini işaret 
ve izah ederek nazarı tetkikten 
geçirmiştir. Birkaç senedenberi 
cihazların imahöde, bunları bâSifr 
leştirmek, hafifleştirmek ve kolayca 
naklini kabil kılmak suretile pek 
büyk terekki meydana gelmiştir. 
Mahaza bütün bunlarm tekâmülü 
için karbonu en zengin tutacak te  
bilâkis katrandan en güzel bir su
rette temizleyecek surette fırınla
rın işlemesini temin çarelerini 
mümkün olduğu derecede araştır
mak lâzımdır.

Gaz haline tahvile elverişli 
maddelerin istihsalâtmı tezyit için 
sanayi mühendisi M- Böurdit 
( charbon roux) in imalâtım pek 
ziyade iîtizameden bir rapor tak
dim eylediği gibi M. Dupoht ve 
M. Meiard da karburan başebinin 
doğrudan doğruya tatbikatı yolun
da izahatta bulunmuştur.

Şu küçük makalemizde pek 
Yüksek ehemmiyeti haiz olan ,
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umumiyetle uzun zamanda mey
dâna ; gelen ve bir takım şahsı 
tecrübelere istinat eyleyen bu kon
feransların teknik ve pratik tâf 
silâtma girmeyeceğiz. Yalnız' şu 
izahattan meydana çıkan bir haki
kât varsa oda. mevzu bahsolan 
betızin ve gaz kibi esansların ancak 
karbonla teadül edebildiği yani 
yerlerinin ancak karbon tarafından 
dolduruladildiğidir.

Motorlerde kuvvet müveliidi 
olarak karbonun istimali fikri ilk 
evvel, gazojeıim tatbikatile Fransa-, 
da doğmuştur. Fakat Şimdiden te- 
zâhureden birşey var ki nebatî 
karbonun i işbu teadüle temamilâ 
kifayet edemiyeceğidir. Bundan 
dolayı karbonun diğbr suretlerinin 
Ve bilhassa madeni karbonun kul-, 
lamlabilmesi tahtı elzemiyettedir. 
Fakat bu madeni karbunlarm muh
tevi olduklan katran mıktarmm 
fâzİabğı ihtirakı bittabi bati, bazan 
pek güç kılmaktadır. Şu hale bina
en cezri bir surette, mephusuanh 
karbonun istimalini temamiyeti ve 
katiyeti için muayyen miktardaki 
bu gibi ihtirakı bati karbonun, 
bilâkis ve bilhassa fevkalâde aktif 
olan ödon .kömürde müttehideh. 
istimal ve istihlâki icap etmektedir. 
Petrolca fakir memleketlerde, ek
seriyetle ehemmiyetli miktarda kar
bonu havi olan |  Turbiyeler =  to- 
urbe > istimali ile, ihtiyaç takdirin
de petrol esansının hakikaten ve 
pratik noktasından yerini tutacak 
istihsali kolay kabili ihtirak bir 
madde elde edilmiş olur.

Biı istandarize olmuş ihtirak 
maddesi aym bir motor üzerinde

odun kömürü ile Uırbiyervt mü t 
tehidefl.istimaline engel teşkil ey
leyemez .

Kongre takip olunacak tecrübe
lerin mümkün olduğu kadar mü
kemmel bir surette tanzim ve geniş 
bîr mikyasta tatbikini takdir 
bu mes’elenin, ancak petrolü ’mef- 
kut memleketlerin mesailerini te vhit 
suretile tahakkuk edebileceğine 
kani olmuştur, işte bunun için kon
gre bu gaye dahflinde beynelmilel 
bir büro meydana getirilmesi arzu
sunu izhar eylemiştir. Bu suretle 
eski dünyanın karbon kütlesi, arzın 
ihtiyat petrol miktarım „/o 80 hıfz
ederek yeni dünyanın petrol küt- , 
leşine karşı gelebilecektir.

İtalyan murahhasları heyeti ta
rafından izhar edilen ve kongrece 
kabul olunan bu arzu Belçika or
mancılık merkezi cemiyeti tarafın
dan ziraat nezaretine, oradan dâ 

.diplomatik yollarla kongreye ışti- 
rakeden bütün memleketlere arzo- 
lunmuştur.

Bu büro yakında vücut bula
cak mıdır? Bunu bize zaman gös 
terecektir.

Kongreye /iştirak edenler, er- 
vuern parkında pek enteresan olan 
karbonizasyon meşherini ve kar
bon - karburamn müteaddit tatbi
katını görmek fırsatına da nail 
olmuşlardır.

Makalemizi bitirirken şunu da 
zikretmek isteriz ki Brüksel’deki 
kongrede toplanan murahhasların 
kısmı azami |  mensup olduklan 
memleketler orman idaresi âzasın
dan idiler.

2 3 ....................... .................  Y, l :2



IH ftktr hor yönle ormancılık 
■HhhmM Hmî^tir.

H«kfes* wm*n; şimdiye kadar 
■HH «an'as şot*esoıi hiçbir nıad- 
£ m*m knufcloMe »vkal*d edemediği 
Hpj|£İ la tafta rile olduğu gibi bu 
nai bofeşavışlc de bu günkü nıede- 
«uvetuttuv eti lüzumlu bir şey daha

yaratm ış oluyor. H er nakadar ta
biat, petrolü arzım ıza âdilâne tevzi 
etm em işse de her yerdi1 onun yerini 
tutacak ağç mevcuttur. Bundan 
dolayıdır ki * Vatanın gayeti or
m andır » darbı meseli artık < beşe
riyetin  gayeti ormanda * suretine 
tahvil olunmalıdır.

Orman Haberleri

Avrupa'ya beni yi staj gönde
rilecek ormancının seçilmesi için 
Einunusaniuin birinci günü An
kara’da icrası mukarrer olan mü
sabaka imtihanı İktisat vekâletin- 
4e icra olunmuş, iki gün devam 
etmiştir. Heyeti mümeyyizeyi or
man umum müdürü Bekir Bey
efendi ile şube müdürleri, Fahri, 
îNiiİullah. Halil ve Ankara fidan- 
bk müdürü Recep beyler teşkil 
etmişlerdir. İmtihana (16) orman 
mühendisi iştirâk etmiştir. İsimleri 
şanlardır: ( İhsan bey • Konya a- 
menagnan mühendisi ); ( Hüseyin 
Atim bey - Zingal orman mühen
disi i ; ı Rıdvan bey - İnebolu or

man mülıeııdjsi ) ;  ( Seyfi bey - 
Hendek orman mühendisi); (Arif 
bey |  Konya amenajman mühen
disi ); ( Galip B. - Ermenak orman 
mühendisi); Gafur bey - Ankara 
fidanlık mühendisi); (Faik bey - 
Pozanti orman mühendisi); ( Ferit 
B. - Yalova orman mühendisi); 
( Feridun bey - Zingal orman mü
hendisi ); ( Fikret B. Muğla or - 
man mühendisi ); ( Fuat bey - 
İzmit orman mühendisi); ( Fehim 
Bey - amenajman asistanı )•; (Nuri 
hey - İzmir amenajman mühendisi) 
( Vasfi Bey - Uşak orman mühen
disi ); ( Kâzım B. - Belgrat or
man mühendisi )

M  mesâi: EMİN

a B o z S y S ı l *

K ereste Fabrikaları

O AL AT A

i k i n c i  k a t  

T elefon  : B E Y O Ğ L U  4 3 7

Ş u b e le r i :

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

T optan

Her nevi sanayi kerestesi
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Merkezi:

İSTANBUL BAH TİYAR H AN

Telefon : B E Y O Ğ L U  1 6 6 2  

İşletm e müdürlümü : A V A - N C ^ I K .

H e r  n e v î  k e r e s l e

l a k l a  l a l a ş *

t i t r e k le r  I r a u e s le r

VE SAİRE
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Orman Umum Müdürlüğü ve Meslek:

I - Müsabaka İmtihanları

Hükümet bu sene staj için 
Avrupa'ya (10  ) ormancı göndere
cektir. Bir de Maarif Vekâleti 
namma lise mezunu bir efendi 
ormancılık tahsiline gönderilecek
tir. Şu halde ormancılık için bu 
sene (11) efendi Avrupa'ya gönde
rilecektir.

1909 senesinden 1930 senesine 
kadar Avrupa'ya gönderilmiş or
mancıların adedinin (19) olduğunu 
ve bunlardan yedisinin halen tah
silde (13) ünün muhtelif tarihlerde 
avdet ettiğini, bunlardan da elvevm 
ancak yedisinin vazifede olduğunu 
[ (2) vefat ( Asaf Cemal, Münip ) 
(2) firar (Harant Danzikvan, Abdü- 
lahat Aram ), bir terki meslek, 
bir tahsilini bitirmemiş vardır. J 
işaret edersek (21) sene zarfında 
gönderilen ( 19v) efendiye mukabil 
yalnız bu sene gönderilmek iste
nen 11 efendinin ne demek olduğu 
kendiliğinden anlaşılır. [*J

[*] Sonradan haber aldığımıza göre 
hususi mukavelelerden biri hesabına bir 
efendinin daha gönderilmesi takarrür 
etmiştir.

Cümhuriyet hükümetimizin, 
memleketin mühim bir serveti 
olmasından sarfınazar milletleri 
cehaletin zincirinden kurtaran, 
milletlerin medeniyette ileri gitme
sinde birinci rolü oynayan, bir 
memleketin iskân kabüiyyetinde, 
imar ve tezyininde, sıhhat ve 
seadetinde, ziraatın korumasında 
ve en nihyet vatanın müdafaa
sında gunaguû hizmetler yapan 
ormanlara atfetmeğe başladığı 
ehemmiyetin derecesini bu seneki 
(11) rakkamı pek güzel ifade eder. 
Şu itibarla 1931 senesi ormancılık 
tarihimizde sureti mahsusada kaydı 
lâzımgelen bir senedir. Vazifeleri
mizin ağırlığı ve azameti karşı
sında şimdiye kadar maalesef 
ihmal edilmiş- olan ormancılar,' 
Cümhuriyet hükümetimizin mesle- 
kımizede pek muhtaç olduğu 
Avrupa’nın ilim ve fennini tecehhüz 
etmiş elemanları yetiştirmek husu
sunda gösterdiği alâkadan dolayı 
memnun ve mesruruz. Onun bü
yüklerine müteşekkir ve minnet
tarız.
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H B  H  teşebbüs daima büyük 
HHRHBflHre! « k ar ve bunlarda 
S ^ ^ ğ g j i p  enderdir. Ancak tatbi- 

Hasusî teşkilâtlara muhavveî 
♦var H H |  t t  hayati işlerin 

ekseriya o teşkiıât- 
W t* forumu derecede kavranma- 
n\n< .d ü n d e n  hatalı ve noksanlı 

I e d e r l e r .  Biz bu 
taartrh ve ümit verici buvük teşeb- 
bö<=0£ tatbikatında bazı hatalar 

Burada noksanlan kısa
ca izah ederek müteakip teşebbüs* 
I-erde yapılmamasına muvaffak 

b u ra d a  vazifemizi vap
ura olacağımızı ümit ediyoruz.

Bundan birkaç ay evvel, gön
derilecek talebenin intihabı için 
iktisat vekâleti, yüksek orman 
mektebinden son beş sene zarfında 
I 9 9 üncü olarak mezun olan 
efendilerin b e le r im  is tem iş  i ve 
bö östeden on efendi tefrik ecl le- 
rek kendilerinden muvafakatleri 
«em! muş ve mesele, hal olun
muştu. Haddizatında şimdiye kadar 
Avrupa'ya gönderden ormancılar 
bep bu suretle intihap edilerek 
^gÇedçrahöişlerdi. Yalnız bir sene 
müstesnadır. Mektepten derece He 
Bipşet edenler arasmda intihap 
İp İcek  keyfiyeti, bilhassa orman- 
rûar arasmda makbul addedilen 
H1 usuldü. Zira şimdiye kadar bir 
mahzara görülmemişti.

Saniyen: Mektepten derece ile 
fricsş biraz da tesadüfe tabi olma- 
| H  R  hadisedir. Her türlü endi- 
H  atide» azade olarak üç sene 
3BSBeeı»diyen çalışmak ve derece 
zta&SB&k mektep hayatında ikf.i- 
9B 9  ed-imesi iâZKngelen fedakâr*

Iıklaıın en büyüğüdür. Bu her 
talebenin kat®Sacağı bir iş değil
dir. O halde üç senelik mütemadi 

• sayın semeresini bir imtiyaz şek
linde dahi olsa görmek o talebenin 
hakkı tabiîsidir.

Salisen : Mektepte çalışanın 
böyle bir imtiyaza nail olması: 
savının bu suretle de takdir edile- 
ceğıni bilen talebe için her halde 
teşvika medar en mühim bir 
noktadır. Bu itibarla biz derece 
ile mezun planlar arasından inti
hap yaparak gönderilmesini nef- 
sülemre dalıa muvafık göriyorduk.

Ormancılık için şimdiye kadar 
iyi neticeler veren intihap- usulün
den her hangi bir mülâhaza He 
İktisat vekâletince sarfınazar edi 
İerek müsabaka imtihanı yapıl
ması esası kabul edüdi.

Müsabaka imtihanı He intihap 
usulü, daha vasi bir sahadan inti
hap hakkını temin eden bir: usul 
olması itibarile makbul ve pek 
güzel bir usuldür. Ancak bunun 
muhassenatmdan tam istifade 
edebilmek için bu usul icabatımn 
tapı tatbik edilmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde mektepten neşet derece
sine göre intihap usulünden daha 
fena neticeler verdiği gibi mah
zurları da çok ve daha . ağır 
olmakla beraber bu imtihanı I 
yapanları manevî' mes uliyeiten 
hiç bir zaman kurtaramaz.

• Şimdiye pkadar gördüğümüz 
muhtelif müsabaka imtihanları ile 
intihap usulünden pek azında usu
lün icabatma riayet e<Hlmi.ytir. 
Onun içindir ki müsabaka imtihan-
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lan yapılmasına rağmen daha az 
iyi neticeler alınmıştır.

.İşte bu sefer yapılan orman
cılık müsabaka imtihanlarında da 
bizce, bu usulün bütün ic.ı batina 
tam riayet' edilmediği' için daha 
evvel yapılmış olan doğrudan doğ
ruya intihap usulünden daha az 
iyi netice vermiştir, ve d'oğrusunu 
söylemek lâzım gelirse bu son 
vaziyet meslektaşları da tatmin 
etmemiştir. Sebepleri:

1 H- Müsabaka imtihanı şeraiti 
uzun müddet tesbit edilememiş ve 
vaktinde Hân olunmamıştır.

2 — İlân yalnız bir iki gaze
teye! verilmiş ve onlarda da uzun 
müddet bizzat ilâm verenlerin de 
zorlukla gazetede bulabHdikleri 
gayet küçük puntu He dizilmiş ve 
gazetede Hân ehemmiyeti He mü
tenasip bir şeküde ve sütunda 
ilân ettirümemiştir.

v ip; — İlân He imtihan müddeti 
arasında pek az zaman bırakılmış 
bütün alâkadarların haber alma
sına imkân verilmemiştir.

.4 — Müsabaka şartlan bidâ-;. 
vetfce müdiriy etlere gönderilmemiş, 
ancak neden sonra kısa bir telg
rafla müsabaka - yapHacağı haber 
verilmiştir.. Merasimim yapıp mü
hendislere tebligat yapılmcıya 
kadar müsabakaya iştirâk muame
lesi müddeti hitam bulmuş olması; 
mühim bir kısım meslektaşların da 
kudreti . mâliyelerinin Ankara'ya 
kadar gitmeğe müsait olmaması, 
iştirâk etmek isteyenlerin mahdut 
kalmasına sebep olmuştur. Esasen 
müsabakaya iştirâk eden ( 16 )

efendinin geldikleri mahaller tet
kik olunursa bir müstesnasından 
maada ( 1 5 1 inin İstanbul civarın
daki en yakın mıntıkalardan gcf- 
dikîeri anlaşıhr ki bu da yukarıdaki 
mütaleamızt teyit eder.

5 — Müsabaka imtihanı* icap 
eden ciddiyet ye ehemmiyetle 
yapılmamıştır. Bunun için imtihan 
salonunun manzarasını izah ve 
orada ceryan eden vazıyetlerle 
işhattan sarfınazar, muhtelif ders
lerden sorulan suallere bir göz 
gezdirmek mütaleamızm isabetini 
fsbata kâfidir. Bizim garibimize 
giden bu müsabaka imtihanı sual
lerini şuraya dereetmekten ken
dimizi alamadık:

I — Tavsifi eşcar ve ormancı
lık nebatatı: yaprak . şekil ve irti- 
kâzı: Sarı çam.

II — Silvikültür: rutubetin or
manlar üzerindeki tesiri.

IH  İlmitürap: kalkerli, gra
nitli sahurun tecezzisinden husule 
gelmiş etrübe ve. evsafları.

IV — İntifa ve teknoloji: mak- 
iaı araani, tulâni ve- mümasi 
(kayın misal)

V — Amenajman: kameralt &xe 
usulü.

VI — Tekip: feceSsümatı sene
viye. umumiye, mütevassıta.

VII — Hayvanat: âğaÇ kakan
VHI —- H aşarat: Liparis mo-

nacha.
IX — Emraz: Armillerya melîea
X — Topografya : rakımları

1444,4: ve 1491,1 olan iki nokta
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uk'^aîVi ufkiye 215 
’ggğffr oMuğttu* göre, her on 
İ | | | i w  bir geçirilecek tesviye 
HinAunhrri lı^uı^i noktalardan 
ll^ocviU ı.

\ !  Riyaziye: 75 yaşındaki 
W  serveti haşebiyesi

M4 I i  4 tecessünıata göre
v samda tıraşlama kesileceğine 

A S  a İmaca k haşep mıktan, (katı 
tefrik kabul edilmiver )

Sualler pek âlâ gösteriyor ki 
müsabaka imtihanı, lâfzımurat bir 
imtihan olmuştur .

İmtihan sualleri bir mektep im
tihanı sualleri kadar da ciddiyetle 
tnühap edilmiş edğillerdir. bilhassa 
herhiri soruldukları şubeyi katiyyen 
temsil edecek şumulde değildirler.

Gerek heyeti möraeyyizenin te r
tibinde ve gerek suallerin tanzi
minde ziraat müsabaka imtihanla
rından doğru örnek alma herhalde 
daha doğru olurdu. Müsabaka im
tihanlarına hiç olmazsa salâhiyeti 
flnuyyeyi haiz ve mektebimizde 
senelerce ders vermiş ve bizleri 
yetiştirmiş olan ve bugün Ankara 
d a  bulunan hocalarımızın iştiraki 
temin edilmeli idi.

Netice itibarile, kazandıklan 
»öylenen (10) efendiden altısı esa
sen derece ile mektepten mezun 
oldukları için ilk intihapta da ceçil- 
smç ohm efendilerdendir, ilk defa

■  I  ■ ■  —

seçilipte imtihana girmeyen dört 
efendiden biri yaşının otuzu tecavüz 
etmiş olınasile; bir diğeri ilk tek
lifte evli olanların da fazla tahsi
satla gönderileceği tebliğ edilmiş 
olması yüzünden aralıkta evlen
miş olmasile diğer ikisinin de va
zifede bulunmaları yüzünden mü 
sabakaya bizzarur girememişlerdir. 
Bu mahzurlar olmasaydı onların da 
imtihanı kazanacaklarına şüphe 
yoktu. Şuhalde ormancılık müsa
baka imtihanı netice itibarile bir 
şt-y kazandırmamış, bu imtihan 
mektep imtihanlarından daba bita
raf olamamış bilakis imtihanın ya
pılış tarz ve suallerin şekli imtihan 
hakkında iyi bir tesir bırakm a
mıştır .

İmtihanda muvaffak olan mes
lektaşlarımızı tebrik ederken heyeti 
mıımeyyizenin daha doğrusu mes
lekin mukadderatım elinde tutan
ların bilhassa meslekimizde mühim 
ve hayatî bir hadise olan şu müsa
baka imtihanında olsun daha büyük 
bir ciddiyet ve hassasiyetle hareket 
etmeleri lâzımdı. Meslek büyükleri
mizin kendilerinin vazifeleri noktai 
nazarından değil, onları meslek 
karşısında manevî mesuliyete sok
mak ihtimali olan bu işe de lâyık 
olduğu ehemmiyeti vermemelerini 
görmekle müteessiriz.
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Staj ve tahsil

M esle >• düşünceleri 
2

Ormancılıkta ileri hareket ka
rarı alınırken, bu sahaya çıkacak 
unsurların ilim, fen ve. tecrübe 
müktesebatile takviyesi ehemmi
yetli bir mesele halindedir. Kongra 
ile tespit edileeek orman siyaseti
mizin tahsil ve vazife hayatına 
başka kıymetler vermesi, bunu 
muayyen esaslara raptetm esi lâ
zımdır. Şimdiye kadar bu gaye 
etrafında yapılan hatalar staj ve 
tahsili çok girift bir mesele hali
ne koymuştu. (*) Bu hususta ittihaz 
ve takip olunacak hattı hareketin 
değişmez bir prensip halinde, tak 
ririni Vekâletimizin cezri kararla
rından bekliyeceğiz.

Mevzuu iki kısım üzerinden ay
rı ayrı tahlil ve mütalea edelim:

Maarif hayatımızın her şubesi 
gibi bizim mektep de nazariyeci-

(*) Bu noktada muhterem Recep Ibey 
arkadaşımızın mecmuanın ikinci ve yi1™! 
birinci sayılarında münteşir makalelerin
den bahsetmek isterim. Aziz meslektaşı
mız, ikinci sayıda Avrupa tahsilinin na
sıl ve ne yolda olmasını kendi kanaat ve 
görüşleri dahilinde izah etmiştiler 21 inci 
sayıdaki (Memurlarımız ve staj) ünvanlı 
yazıda da bu mesele etrafında ehemmiyetli 
mütaleat serd etmişlerdir. Bahs üzerinde 
ben de bu müsahabe ile kanaat ve fikir
lerimi tesbit ederken karilerimin bilhas
sa mevzuun haiz olduğu büyük ehemmi
yete nazarı dikkatlerini celbederim.

İlkten henüz kurtulam am ıştır. Mefc 
tep tedrisatı talebeleri m üstakbel 
idare hayatına hazırlayıcı bir m ev
kide değildir. Bu itibarla m ektep
te görülemeyen birçok şeyleri ha
riçte öğrenmek mecburiyetindeyiz. 
Yeni mezunun, müstakil am iriyet 
vaz fesine başladığı vakit gördüğü 
müşkilât, geçirdiği sıkıntılı devre
ler, bilinmeden yapılan hatalar 
hem idare, hem de gençler için 
çok zararlı neticeler vermektedir* 
H ayat, en tabiî bir m ektep olmak
la  beraber idare mın takalarını 
tecrübe yeri haline getirm ek çok 
fena bir usuldür. Hususile her ka
fa, her vazife ülkesi bir olmayor. 
Bazı yerlerde kerestecilik, diğer 
bir kısım taraflarda odunculuk, kö
mürcülük, başka bir m m takada 
yalnız muhafaza işleri ilerde bulu
nuyor.. Tabiî her arkadaşın sahai 
iştigali kendi vazifesine taallûk 
eden işlere münhasır kalınca, or
mancılığın sair m uam elâtına ya
bancı kalmak ıztırarmdadır. öy le  
m ahaller vardır ki mühendis olma
sına rağm en bir plân yapacak yer 
yok, yine öyle taraflar mevcut ki 
mıntaka kondoktoru keşif, damga 
ye nakliyeye yetişemiyor!. Zaten 
iktidar derecesine göre iş vermek 
âdeti olmadığı için böyle işsiz 
nnntakalardan muamelesi karışık,
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H  t8Üte%vv\S*î Hr vilâyet mühen- 
«üst veya ;*>&fe$$sş&ğm# terfi etti* 

®â* îaKstue yeni vazifesinde 
deruhte etmek öze* 

H  haddeden» safahattan
' sonra ancak olgun bir 

Jöle î^MTektir. Bazı defa yine 
aataftyyffa esaslara istinat etmiven 
•Söyiftiee do^&yısıte birbirini mütea- 
H |  ahnan vazifeler memleket ve 

tdsafcma pek az. semereler 
îktitaf ettirmektedir.

Binaenaleyh, .genç mesîekdaş- 
'vzim acemilik devrelerimizi 

küöyen gostermiyerek onları mu* 
ayrea staj müddetlerinden geçir
mek, bu suretle tekâmüllerini ih- 
ra r  etmek, onlan müterakki, olgun 
bir fen ye idare adamı olarak ye- 
tişrinnemiz icap eder.

Staj meselesinde ben iki safha 
taü£aîea ediyorum;

A |  Mektep mezunlarmm fennî 
ve idari stajları.

B I Umum müdürlük kadro- 
s.rr?daki yüksek memurların stajı.

Birinci maddede Recep B. ar- 
3did5*§EEm!zm buyurdukları gibi, ye
te mezun olacak arkadaşlarımız 
brr sene müddetle -Amenajman 
isticarında stajiyer. namzet mü- 

sıfatfle. fakat mühendis ma- 
fetseesatüe gnıp başmühendis ve* 
ya rn:T2 'm>riniıı iştirâk ettikleri 
trsp&sr dahilînde çakşimlmalı, yal- 

gördüğü işlerden gayrı mes ul 
alarak amenajesirıde bulunacağı 
ccmanUnu plânlan tanzim ve g i  

mBBUSBBS«SS3SSsS^ ve nazari- 
vaSım iadrip etmelidir. Bundan 
&mta tm/kS&îuaıza. verilecek isti

y a  t s

kamete göre icabettiği derecede, 
altı veya öç ay müddetle orman
cılık muamelâtının bütün kesafeti- 
nı hâvi Antalya. Adana, KaStamu- 
nu. Bolu, Sinop gibi müdürlük 
mıöiakaîarmda ikinci, bir staj gör
dürmek, bususiîe bu gençler mü
dürlerin tahtı meşguliyetine tevdi 

'ye müdürleri onların alacakları 
malûmat derecesinde mes'ul tuta
rak namzet sıfatile gayri mes'ul 
fakat resmî, mes'ul memurların 
vazifelerine iştirak ettirilerek muh
telif zamanlarda, müstakil fen ve 
idare tahkikat işleri vermeli; bu 
suretle, idarecilik ve memuriyet 
sabasındaki bilgilerini takviye et- 
melidir. Artık böyle bir arkadaşa 
mmtakada bir vazife verebilir, ye 
onun netayicine büyük bir emni
yetle bakabiliriz Benim kanaatim
ce bu Stajiyer memurlar.bir şene, 
yahut altıav mmtaka mühendisli
ğinde istihdam edildikten sonra 
asgarî altı ây, azamî bir sene 
müddetle hey sene grup grup,muk
tedir vekâlet müfettişi veya mü
dürünün riyasetile ormancıkğın en 
mütekâmil yeri olan Almanya ya
hut Avusturya'ya gönderilerek ora
daki ormanlarda, orman idarelerin
de ayn bir ihtisas stajı görmeli, 
memleket fen ve idare prensiple
rde müterakki memleketlerin takip 
ettikleri idare üsuHerini mukayese 
edebilmelidir.

Bu Suretle, üç sene nihayetin
de yetişecek yeni mühendisler 
memleket ormancılık hayatile Av
rupa idareleri arasında ciddî bir 
mümarese görmüş*, hakikaten nafi 
bir uzuv olacaklardıi'. Mmtakada

40*

San : 36 7

çalışmak istemiyenler Amenajman 
gruplarına, Avrupa sitajından av
dette geçmeli ve artık bir daha 
rmntaka mühendisliğine avdet et
meyerek Amenajman gruplan da
hilinde ihtisasının takviyesine ça
lışmalıdır. Vakıa gençler için mü
dürlükler nezdinde yapılacak sta
ja lüzum olmadığı dermeyan edile* 
bilir, fakat,' Amenajman grupların
da bulunacak h e r arkadaşın rmn
taka mühendisinin vazifesini bil
mesi, her manasile hakikate mu
tabakatı elzemdir. Bu şerait altın
da yetişecek mühendislerimizin, tâ
yin olunacakları mmtakada lâakal 
üç ye en . çok altı Sene müddetle 
isrihdâmile onlardan birçok işler 
beklemeli, ve kuvvetli bir teşkilât
la; kendilerine muavenet gönderil
melidir. Terfi müddetlerini de mm- 
takalarında getirmeleri doğru olur.

Teferruatının / izahı çok uzıin 
sürecek plan hu maddeyi artık 

/•geçiyorum.
B |  Elyevm vazifede olan Vekâ

let müdiramndan bilitibar bütün 
Müfettiş, Müdür Kontrolör ve mü
hendislerin her sene grup. grup altı 
ay müddetle Avrupa'ya staja gön
derilmelerine büyük bir lüzum his 
edilmektedir. Filhakika yalnız" Av
rupa tahsili görmüş meslekdaşlarla 
İktifa etmek kâfi değildir. Ekseri-, 
yeti teşkil eden bugünkü hâkim 
zümreyi her v Sen^mütezayit bir 
miktarla malûmatını, görgüsünü 
takviye ettirmek: çok fayda," verir 
bir usûldur. Şimdiye kadar, staj 

• meselesi bu şekilde tatbik ediliyor
du. Fakat Vekâlet intihap ettiği 
kimseleri gönderirdi. Bu usul bütün

meslekdaşlan sırasiîe Avrupa sta
jından istifade ettirmek surti’e fcev- 
sian tatbik edilmelidir .

- Sitaj meselesinde daha fazla 
tevakkufdan içtinap ederek tahsil 
üzerinde de birkaç satırlık roütalea 
beyan etmek isteyorum:

Avrupa'ya gidecek arkadaşlar 
için bir müsabaka imtihanı açılma
sı çok emin bir usûl olmakla be
raber bu hususta da bazı kuyut 
ye şeraiti ihtiraziyeyi nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Bilhassa , imtihana 
gireceklerin şeraiti çok iyi tespit 
edilmeli ve mutlaka kemiyet üzere, 
gönderilecek adede göre muvaffak 
olanları Sıfasile değil, keyfiyetin 
ehemmiyetini düşünmek icap eder. 
Geçen sene maliye müfettiş mua
vinleri imtihanına iki mülkiye me
zunu girdiği halde ademi muvaf- 
fakikyetlerinden dolayı reddedilmiş 
ve muavinliğe kimse alınmamıştır. 
Bu neviden bazı daire imtihanla
rında nekadâr ciddiyetle hareket 
edildiğini her zaman görüyoruz... 
Mutlaka adedi doldurmak endişe- 
sile hareketten ziyade keyfiyet itiba- 
rile muvaffak olmuş kaç unsur 
varsa Onları yolîamahdır- İntihap 
ve sair suretlerle Avrupa'ya gidiş 
bir çok dedikodular mucip oluyor
du, fakat imtihan meselesi de- 
deha sağlam ve ciddî bir prensip 
olarak takarrür eder ve bunun 
tatbikatında âzami bir ciddiyet veya 
itina gösterilirse tabiidir ki vaziyet 
daha ziyade vuzuh peyda eylemiş 
olur- İmtihanları, mesleğin esaSİ£ 
demek olan Orman Mektebi Aksin
de mektep profesörlerinin huzurunda 
olmasını istemek de mektebe ve
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Görüşler ve fikirler*

*nal

Geçen sayıda ; kör dövüşüne 
>%piMĞywı amenajman işlerimizden 

arkadaşımızı n feryadı 
$*swîe bîr hatıra uyandırdı.

Hârni Bey < bir ecnebi bize 
amerağman talimatnameniz nasıl, 
«ese > diyor. Ecnebi bir ormancı 
bana sonnaştm < Sizde işletmenin 

nedir? > Hakikata hiç uy* 
miyar» bîr cevap verdiğimi anla
mak zer bir şey değildir'. İçimizde 
ortalığı gülistan görenler veya 
gösterenler olmadığım ümit ederim, 
iâkm halimizi göremiyenler var. 
Oeöö. için soruyonım: Ormancı- 
lığımız nereye gidiyor ?

En büyüğünden en küçüğüne 
kadar hangi ormancı buna Cevap 
»esebilir?

Hangisi?

Deminki sorgırvla sakı surette
.... ,

bocam olan hürmetimiz icabından- 
dır Maarif VekâîiEtmin Avrupa müsa
bakalarından liseler ve Darülfünun 
şt&eleki&e taallûk edenler dahi 
Darülfünunda icra edilerek evrakı 

iyeleri berayı tasdik Anka- 
r?.'y?. c"r:den 'm i^  Eğer mektebe

kıymet ve ehemmiyet veriyor
sak H H  bakkmfe^kendisine terk 

jşaretSe beslediğimiz hürmeti 
Bj^nfaza etmeliyiz. Bilhassa her 
&rr*izs?eüiliîx en iyi iertip edecek zat 
ancak B dersin hocası ve talebesi-

alâkadar bir mesele var: Devlet 
işletmesi mi, yoksa bugünkü gaye
siz. hedefsiz ihale usulü mu?

80 Senelik mazi bu suale en 
beliğ: cevaptır! Bununla beraber 
bahis kısa kestirme hal edilir 
cinsten değildir. Samimi fikir ve 
kanaatler hürmete lâyıktır. Bu 
fikirlerde çok hakikatler de mün
demiç olabilir: meselâ Karadere 
teşebbüsü gibi. Bu teşebbüs kabi
liyetsizliğin canlı bir misâliydi.. 
ona da inanırız. Fakat buna mu
kabil biz de ihale usulünün yüksek 
kabiliyyet ( ! )  gösteren şaheseTİe- 
rini irae edebiliriz, işte Bozüyük.. 
İşte Antalya ormanları. Daha 
sayalım mı ?

Mehmet Ali Salih Beyden, fikir
lerini ikdisâdî, ve idari noktaı na
zardan teşrih etmesini bekliyorum; 
Elbet bizim de söliyeceklerimiz 
vardır.

nin iktidar ve meziaetmi de bilecek 
ancak o müderristir.

Tabiî bütün bu işler Zemânla 
ıslah edilecek, her şev tabii mec- 
rasrna girecektir. Bizim tekâmül 
yolunda görmek ve takririni iste
diğimiz esasattan biri de staj ve 
tahsildir. Yazılanınızın hüsnü ni
yetle telâkki olunacağına bütün 
kalbimizle eminiz.

’ . 8/201 
M..ÂLÛ Salih

I .
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Ne derginiz?

Birinci fıkrayı okuyanlar bir 
lâhza düşündüler ve içlerinden 
sualin cevabını verdiler, ikinci fır
kanın da kimi lehinde kimi aley
himde düşündüler. Üçüncü fırkayı 
devlet işletmesini iyi bulmiyaıîlara 
ithaf ediyorum. Onlar bile,  ̂bu 
terakkiyata parmak ısıracaklar.

• Artık en basit yol bulunmuş* 
Çabuk zengin olmak istiyenlerden 
biri gidiyor, ormanda bir kaç yüz 
ağaç kestiriyor ve bir rapor kopar
mağa muvaffak oluyor. |  Falan 
yerde^ faîan zaman fırtınadan şu 
kadar yüz ağaç devrilmiştir |  Ra
por muhtasar müfit., devrilen ağa 
çlârı. satmak lâzım., yıkılan ağacı 
da kim alır.. Tabii tarife bedeli 
üzerinden, yahut daha ucuz olursa 
müteahhit efendi bu kârsız ( ! )  işe 
cesaret edebilir.

Bunu yazdıktan sonra : Ey 
müfettişler.,. Ey erkân ... nerede - 
SihiZ? 'diye haykırmayacağım, çün
kü faydasızdır. Ancak. bir suali 
esirgemiyeceğim: Bu ve emsali
cinayetler devlet- işletmesinde 
kabil mi?

Biz orman işletemeviz, diyenler 
acaba ire ifade etmek istiyorlar ? 
Memleket iktisadiyatı için mi mu- 
zurdur. Kolumuzdan tutup mani 
olanlar mı var.. Yoksa beceremez -: 
miyiz?;. Yoksa acaba bugünkü, 
gavri kâfi elemanlarla bir hamlede 
her tarafta devlet işletmesini kur
mak lâzım geldiğim mi tevehhüm 
ediyorlar ? Bunlan sebep göste

renler var.. Asıl s 
böyle bîr îşrâ meslek haricinde 
göreceği müşkülâtı hesaba katı
yorlar. Müşkülâtla muhat iki 
teşebbüsü misal göstermekle Tür
kiye'yi 20 sene sonra bastan 
başa tezek yakan bir memleket 
olmaktan kurtarabilecek yegâne 
çareyi çürütmek yılgınlık eseridir. 
Uğranacak müşkülâtı ıstisgar 
etmiyoruz, ve onu başka yerde 
görüyoruz. Meslek haricindeki 
müşküllerin iktihazm mümkün 
olduğunu bu sene bütçesindeki 
işletme tahsisatıyla ispat edebiliriz. 
Bilakis ve maalesef müşkülât, 
azimsizlik, bilgisizlik ve muhafa
zakârlık halinde meslek içinde 
tecelli ediyor.

Bir tekrar ?

Geçen sayıda yarınki devlet 
işletmesinin - bunun günü elbet 
gelecektir - ilk uzuvları, modem 
Türk ormancılığının ilk işletme 
memurları olarak dönecek olan 
on bir talebemizin Almanya'ya 
gönderilmeleri lüzumu etrafında 
dil dökmüştüm. Mantığa müstenit 
sözlerimizi tekrar etmek ihtiyacım 
hissediyoruz. Talebemizi; orman
cılığın, dili, harsı, herşeyi birbi
rinden ayn memleketlere serpiş
tirmek mesleğin âtisi için hayırk 
bir hareket değildir. Bugün yapı
lan hatanın 1 akıbeti yarın ' bütün 
acılığı ile his edilecektir. Orman
cılık bu yanlış adımın geri alın
masını bekliyor.

Beoep

9 - — -----— --------- —  D î ; 3

&

&
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Kozakla >' havalisinde Fıstık çamı
[Baştaraf i geçen sayıda ]

Csstîe ksdan bir kadehle alı- 
«Btr. Mavî ise kireci az demektir. 
Selanik ise kireci fazla demektir* 
Bö hallere göre birinden veya öte- 
kisden ilâve olunarak berrak bir 
hsî simasına çalışılır. Bunun imali 
Orman ve Ziraat Fen Memurların
ca malûm olduğundan daha fazla 
r^fsikî m lüzum görülmemiştir.

Haşerat tahribatı:

Başlıca beş nevi haşereye te
sadüf olunmuştur.

2 - Myelophilns piniperda: Bu
haşerenin kâhili 4-5 milimetre bo- 
yımda ve koyu kestane renginde
dir. Gögüsü on kısmında arkaya 
nisbetîe daha darda*- Kanat kısmi 
Göğüs kısmından üç defa daha 
uzun ve göğüs kısmmdan daha 
g»mîşçedir. Erkenden, bâtta Martta 
>>oekler dağılırlar. Böcek kesif 
oiaa kabağa girmek için ince bir 
yerini bulur girer, yukan doğru 
dehlizim açar dehk yerinde reçine 
^sakız) toplanır* Devrik ağalarda 
dehlizini sağa ve sola doğru yapar 
Mayısta yumurtalar. Senede bir 
iki nesS verir. Mayıs ve Haziran
da doğan küçük kurtlar kabuğun 

W ^BBBggîbat yaparlar. Haziran
da hrizalH halini ahr. Ve kâhil 
olduktan sonra Ağustos, Eylül 
Teşriaoevrei a r ta n d a  bu kâhil 
Böcekler çamların intibaı sürgün

lerinin muhunu oyup yemekle tatı- 
rip ederler.

Demek ki hem kabuk hem sür
gün tahribatı, vardır. Bilumum 
Çamlıklarda, rüzgâr devriklerinde, 
kar, kıramlarında ve umumiyetle 
gayri ta! i! .şeraitte tecessüm eden 
ağaçlarda görülür. Kozak Nahiye
sinde GobeÜer köyünün cenubun
daki sırtlarda ve Yukan Bey çam
lıklarında görülmüştür. İşçi boşa
lan sürgünler yerlere düdüğünden 
bu Böceğe (Orman Bâhçavam)der- 
ler. Yere düşen sürgünlerde haşe
re bulunmaz veya pek nadir bu
lunur-.

Çare: Koruyıcı tedbirler: Şura
ya buraya . kesilmiş. Çam dallan 
bırakmalı bunlann kabuğu altında 
haşereler toplanır, ve ürerler kurt 
veya kırizaht iken - bu daHarı bak
malı. Ormanlarda bâşka^Pkardan, 
rüzgârdan ve sair suretle d e lil
miş ağaç bırakmamalı bir ağaç 
kesilince vakit geçirmeden kabu
ğunu soymak, ağaçlan sağlam, te
peleri gümrah olarak bulundurmalı 
ve kat'i tefrihierle' sağlamlaştırma- 
hdır.

Fazla haşere istilâsı hallerinde 
kışm devrilen eşcar da tuzak ağa= -, 
cı olarak kullanılabilir. Şimdilik 
Kozak nahiyesinde istHâî bir vazı
yet yoktur. İstilâî ahvalde Hektar 
başına 8-10 tuzak ağacı bulundur

■mmnhmh
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mak icap eder. Bu gibi büyük 
ağaçlann haşebi istimal olunur. 
Yalnız kabuklan yakılır.

Bu Böceğin birde küçük cinsi 
vardır. Bu cins kırizalit halini ağa
cın kabuğu altında ve haşep kıs
mında oyuduğu hufrecikte geçirdi
ğinden bu küçük Böcek için kulla
nılan tıizak ağaçlanma daha kurt 
halinde iken soymak ve yakmak 
lâzım Olduğunu hatırdan çıkarma
malıdır-

yere düşer ve köy çocuk lan tara
fından yenilir. Ayni zamanda bazı 
köylüler kendi mı nt akalanın aokast 
bu haşere He aşılarlar.

Çare - Bunun için yapılacak 
tertipler pahalıdır. Yalnız köylüler
ce basralı ağaçlar korunmazsa kâ
fidir-

3 - L ettcasp is ler:

Bunlann da kâhiöeri ibretleri 
kemirir, kurdu Erkek çiçeklerde

Bergama harabelerinde: Büyük gimnaz

2 - Monophlebus helenicus deni
len bu böceğe lisanımızda basra 
derler- Sân Renkte bir haşere olup 
pamuklu bir madde ifraz eder. 
Kendisi altında .kalır. .Ayrıca şe
kerli bir madde de ifraz ettiğinden 
ârdariir bal toplamasına- yardımı 

olur-Bu sebepten ancı bazı köylülerce 
kıymetli ad edilirsede ağaçlann usa
resini emmek vç bazı mantarların 
hücumuna zemin hazırlamakla za
rarlıdır. İfraz olunan tatlı madde

hayatının devirlerini geçirir ve ki- 
rizalit olur. Kozak nahiyesinin 
bir çok yerlerinde ve Bağ yüzü
nün taş kısığı mevkiinde kabille
rine ve ibrelerdeki tahribatına te
sadüf edilmiştir.

Çare |  ehemmiyetleri olmadı
ğından tedabire lüzum yoktnr

4  - Mağdalis ler:

3-7 milimetre tulüne olan bun
ların kurtları kışrı ve bazen kü
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M L  SıElIk dMjtrvniıiT) »mhono cı̂ İo*WSİm^ jü^itUr* t^hnck ftze-
I h*sİK'\*'- Ugaçfordit V,' pitirlai-

ihmal edi
lg i h |  v« sırıklarda rast geli* 
w  f i t t ir  BHtiıiyvsmın Göbeller 

rmntakasutda tesadüf olun*

«Çare * Bunlar mazarratları tali 
ı l ı ı r c r r d r  d ü şm a n la r  o ld u ğ u n d a n  

H  istemez,

Dişide • Üç Dişçik. İkinci ile 
üçüncü arasında şahsa göre müte- 
lıavvil oldukça çıkıntılı bir (tüber- 
kül) yuvarlacık-

Bu böcek poliğamdır. Kabuğun 
altındaki çiftleşme odası her biri 
515 santimetre tulünde galeriler 
kazan 2,3,4,5, dişi için bir telâki 
noktasıdır.

Yani kabuğun altındaki her 
çiftleşme odasından o kadar kol 
ayrılır.

B ergam a  i Göbdler kyzüniin  U zunca ev

& İp*  re k t& n g u lu s  E ic h

Taîfl 3-4 milimetre, Göğüs kıs- 
«wwtı arka tarafları gayet ince 
oaktacıkian havi, kanat uçlarında 
yriAğı rinden mesafeli sivricikler, 
Kaaaffiftrii) nihayetindeki kesik yer 
n  dairevî bir şekildedir.

Erkekte - Bu kesik yerin bir 
tarafır.da dört diş vardır. İkincisi 
m&nrikm kir şaft ha halinde olup 
nrtteakş Ak» naahratîdır.

mevkiinden Aşağı cumaya doğru fıstıklar.

Bu tahribat dallarda ve ağa
cın üst kısmında ise yıldız şeklin
dedir. Eğer bir devrik ağaçta ise 
iki galerinin yekdiğerine muvazi 
olarak fakat birleşmeden gittikleri 
görülür. Mayıstan evvel kabuğu 
soyulmayan bütün devrikleri ça
bukça istilâ eder. Müthiş bir sür’ 
atle tekessür eder- Müsait şeraitte 
Senede 2-3 nesil yetiştirir. Kışı 
haşere ve kurt halinde geçirir- Yu-
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Adana ntn pas ormanında genç bir lariço meşceresi İrmak 
eteklerinde 1000 rakkam sarka müteveccih

15 - 7 - 929 Foto Macit

Çorum’nm Osmancık kazasında kös ormanında orman şosasmda 
arabalarla tomruk nakliyatı

10 -8- 930 Foto Cevat

f

■W

Türkiye ormanlarında kahyat şeklini gösteren güzel bir numune
Adana’da pos ormanı

15-8-929 Foto Macit

Çorum un Osmancık kazasında Kös ormanı; genç bir 
Laricio mesçeresi [ Kara yol mevkii ]

19-8-930 Foto Cevat
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kan Bey köyünden Muallim Emin 
Beyin Çamlıklarında rast gelin
miştir.

Çare - Devrik ağaçlar Tuzak 
ağacı olarak kullanılır, ne Münasip 
vakitte kabuklan soyulursa istilâ
nın önün'e geçilmiş olur.

Fıstık mahsulü ve toplama ve
hazırlama şekli ve  mebzuliyeti:

Kemale gelmiş olan fıstık Ça
mı mahrutlan mahallî tabirle ko
zaklar kânunu sanı bidayetinden 
Mayıs haftasına kadar silkilir. Ve 
toplanır bu müddet geçdikten son- 
4â kalan kozaklan fakir halk top
lamakta serbesttir bem ağaçlara 
•Çiktîiak hem de kozaklara takup çe
kerek koparmak için • ̂ •4 metre, 
tulünde ve bir ucunda iki daim 
birleşmesinden motahassil 15 şah* 
tim kadar bir çengeli yani geğesi 
bulunan ye sureti mahsusada çı
nardan ihzar edilmiş bir Sırık kul
lanılır. Kozakları silken kimselerin 
hazan geğenin de yardımile yere 
inmeden bir ağaçtan diğer ağaca 
geçtikleri -yakidir.

Düşen kozaklar kadınlar tara-" 
frndan toplanır. Ve mâl sahibinin 
Çambğı dahilinde bir yere yığın 
yapılır. Bu ■yığının üzeri Domuzlar 

^yaklaşmayacak ve Güheş tesir 
edemeyecek surette dallar ve Çam 
kürularile örtülür. Temmuz ayma 
kadar yığınlar halile terk edilir. 
Bekçisiz duran bu yığınlardan Hır
sızlık yapılmamasını Türkün asü 
ve temiz ruhunun canlı diğer bir 
misali olarak zikredebilirim.

Temmuzdan Eylülün onbeşine 
. kadar mahsul harman edilir. Yani

yığınlar açılır. Yine orada srüneşe 
maruz bir yöre serilir. On gün 
sonra bir kerre aktarılır. Yani bîr 
on gün daha geçince artık ko
zaklar açılmış olduğundan çapa iîe 
vurularak sert kabuklu fıstıklar 
mahallî tabirle künerler yere dö
külür. Künerlerle beraber bir çok 
harşefler ve kanatlar da vardır. 
Bunlan ayırmak için sudan istifa
de olunur. Harman yerinde su 
yoksa fıçılarla getirilir. Ve cümlesi 
suya konular. Harşefler. kanatlar 
v* boş künerler suyun yüzüne çı
kar. Atılacak olan bunlara (kıpeık) . 
ve" boş kalan mahrutlara dâfçeîik) 
derler. Künerler dipte kalır. Kü
nerler 24 saat kadar yığın halin
de kurumağa terk olunduktan son
ra eve anbara naklolunur. Künerler 
anbarda dörtsene kadar bozulma
dan saklanabilir.

Küner kile ile ölçülür. Ve Aha
linin ifadesine göre bir kile 66 
okka kadar isfciab eder.

Küllerlerin sert- kabuklarına 
(kıpır) derler. Piyasada mal küner 
olarak satılmayıp kıpın çıkmış 
bir halde: yani fıstık halinde.'satı
lır. Bu hale ifrağ için küneri ikin
di vakti bir; yatsı vakti de bir 
kerre su ile tavlarlar. Ertesi gün 
yassı bir taş üzerinde yine yassı 
bir taş darbesile kırarlar Rüzgârlık 
bir yerde savururlar. Kırık kıpırlar 
atkaya; fıstık öne düşer; elle ufa- 
lanarakta ince zarları çıkarılır.

Fıstık anbarda ancak iki sene 
kadar muhafaza olunabildiğinden 
köylüler mahsulü batışa kadar ter
cihan küner halinde saklarlar bir 
kile künerden 15-16 okka kadar 
fıstık alınmaktadır.
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| | |« | |  ^v*'î kor verir Malt* 
^î»t. tC'!',' V;i'v;v:»'^r yakmak için

l&ç&Y v$ğı kuvvetli v»' ağacın 
-îtfNfeMâ? sarf çtfiretı

OidoguiKian bilumum 
senvtMİ eşçardâ olduğu gibi 

j&Mt İİİ*  ö̂ob>a«oc! yetişmektedir. 
Y3kp«&*îî tetkîkat ve tahkiknt raeb- 
H j $eÎKs!& senelerinin 10 sone ka- 
■:»- *er &SSİ& ile tekerrür ettarinı 
j^ı^esTrsektedir.

Vetcknn I-930 ve 1914 - sektele
ri cek ve 1924 - senesi ııisbe- 
- •: •■ k *Tî i îal ınmışt ı r .  En iyi 

•ppnAqo.î Seosı yüz farz olunursa 
isabet eden miktar 

Şaft® vasat! olarak berveçîıi âti 
•Ahara muhtelif koviöterden* bit
tahkik aniöşârtöştır.

*&14 100
1915 100
191$ 40
191 i 25
1918 20
19X9 10
1920 10
1921 5
Î922 \ .5 _
1923 5
1924 50
1925 40
p i l •15
192?''. ÎO
Î928 5
Î929 5

tahköcat en feyizli ve
VreketS Seseterde 500.000 kilo
kadar FKfk  alındığını göstermiştir.
Jftt faıiftıiiMi'i köyler asasında yüze

tevzzĞo aşağıda gösteril-
iniştir.

Bağyüzu köyü

- Savı : 36
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Âşâğ Bey > -2 0
Kaplan > 18*
Cuma > 12
\  ukarı Bey > 10
Göbeller > 7
Hisar » 2
Hacı Hamzalar> 1.5
Demirci deresi > E5
Okçular > 1
Avratlar 2

100
Fıstıklar Hayvanlarla Berğama- 

ya ve kısmen Ayvalığa sevk edil* 
mekte vç hemen umumiyetle İzmir 
üzerinden ihraç edilmektedir. Bu 
sene okkası iki lira etmektedir. 
Nahiyeye ahiren araba ve otomo
bil işleyebilecek bir yol yapılmış 
■olmakla nakliye hususu daha ko
laylaşmıştır.

Netice

Fıstık Çamlarının Fıstık verme 
Senelerinin daha sık birbirini vely- 
etmesi ve alelade senelerde daha 
çok ve iyi mahsul vermesi sthbı 
vaziyetlerinin iyi olmasile ve ke
safet derecesinin arazinin vazıye
tine göre uygun bir raddede bulun- 
masile mümkündür. Yukandahberi 
izah olunduğu üzere ağaçların sıhhî 
vaziyetleri pek şayanı memmmiyet 
bîr derecede değildir. Bunun da 
muhtelif sebepleri vardır:

1 — R ay : Ahali Hayvanları
nın hemen daima Çamlıklarda güt
mektedir.

Hayvanlar, genç fidanları ye
dikleri gibi alelumıım eşcarı yara
larlar. Ve gezmelerde yerdeki ölü
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örtünün ümüse tahavvülünü ve 
düşen tohumlarının intaşmı men, 
ederler. Ağacı hastalıkların hücu
muna maruz bırakırlar.

2 — Gerek Çavdar zer etmek 
gerek çamlık temizlemek veya ot 
yetiştirmek maksadile verilen ateş - 
Köylülerden çamlığı düz bir saha
da olanlar sistüs eşean. hasisesini 
ve ölü örtüyü ateşliyorlar. Ve ye
rine bir kaç sene çavdar veya diğer 
bîr mahsul ekiyorlar. Bazıları da 
töplamrkan bulunması kolay olsun 
diye yine eşçarı basiseyi ye. ölü 
.Örtülüyü ateşliyorlar.

Bu suretle verilen ateş bazen 
bilumum çamlığı tahrip ediyor. 
Bazen yalnız ğençeşçan ve fidan
ları tahrip ediyor. Sapan kökleri 
yaralayor ve kök çürümesi denilen 
hastalıkları davet ediyor. İhrak ve 
zer toprağm kuvvei inbatiyesini 
■azaltmak ve alt dallan ve genç 
mahrutlan ütülemekle doğrudan 
doğruyada fiştik mahsulünün azlı- 

;ğım intaç ediyor.
, * 3 • Kertikler ve gayrı fennî 

yapılan budamalar ağaçlan buda- 
vara hava ve zıya almalarını temin 
edecek yerde vakit ve zamanla 
ağaçları seyreltmek için katri tef
rikler yaparak budamaların öuirae 
geçmek daha muvafıktır.

Çünkü bu budamalar ve kertik
ler mantar sporlennm en birinci 
duhul kapılandır.

İ  Ağaçların pek yaşlı olması: 
Köylüler genç bir ağacın bir çok 
seneler Eıstık vermeyeceğini bil
dikleri için yaşlı ve mantarh ol
masına rağmen bir çok ağaçlan 
daha bir müddet Fıstık almak ümi- 
dile kesmekten tevakki etmektedir

ler. Ve bu gibi ağaçlardan k re ş te  
olmayacağından bir ağaç 
zaman sarf ettiği emekte ne anî 
bir istifade temin için sağîam ve 
düzgün bir ağacı kesmeyi de ter
cih ettikleri görülmektedir. Yukar
da yazılan dört Maddedeki fiillerin 
men‘i ve hastalıkların tadadı kıs
mında her biri hakkında icrası tek
lif olunan tedabirin ittihaziile ineç- 
cerelerm ahvali sıhhiyelerini düzelt
mek lâzımdır.

Bunun için de iyi yetişmiş bir 
orman Mühendisinin her vakit köy
lüye rehberlik etmesi ve kesilecek 
ağaçîann fennin icabatma göre 
intihap etmesi; yaşlı çürük eşearm 
tedricen enkazı derhal temizletmesi 
ve emrazla mücadeleyi muntaza
man takip etmesi lâzımdır. Bu çam
lıkların vergisi esbabı tarafından 
verilmekte isede henüz tapulan 
ellerinde olmadığından bir çok müş- 
küâtç zuhur etmekte ve umumiyetle 
bu meşacir orman mefhumu dahi
linde olmasına rağmen Vekâletçe 
hususiyetlerinin tasdiki mümkün 
olamamaktadır. Bu yüzden de kât 
olunan ağaçlardan ve aralarında 
yetişen meşelerden yapılacak odun 
ve kömürden Devlet orman resmi 
alınmaktadır. Binaenaley Kozak na
hiyesi için derhal bir tapu Memuru 
bir de orman Mühendisi tayini ile 
bir taraftan tasarruf muameleleri 
tahtı intizama alınırken diğer taraf
tan da Fennî tedbirlerin, tatbikine 
devam olunması lâzımğeleceğmi 
mübeyyin işbu rapor Vekâleti Ce
lbelerine arz ve takdim kılındı. 
Efendim. Ankara 15 12/1930

İktisat Vekaleti Orman AmesflÇHB 
ve Teşc'rŞcdbesS SRfâtttft 

Fahrettin

VA \ 3
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B izde am enajm an  işleri 

II

'4

B&rtöci razımızda şimdiye ka- 
tahcuatnamesiz çalışan,. heyet

lerin fenni çalışma tarzlarım tev
hit re  tanzim etmek ve bir iş ta- 
Siessfcaâmesi yapmak lâzım geldi- 
giat arz ve izaha çalışmıştık. Bu 
yazımızı da birinci mevzuutnuz kar-l 
■dar re belki de ondan daha mü-- 
fena bir meseleye temas ettirmek I 
istiyoruz. Heyetlerin fennî çalışma] 
tarzlan. tespit ve tatbik edilse bile 

1111111|H  bölümü yapılmazsa yani 
. Serkeşin salâhiyet, mesuliyet ve 

mevkii daha kısa bir tabirle hak 
ve vazifesi malûm ve muayyen 
e&nazsa yine işler aksak gider. 
İşler nekadar makul bir surette 
tevzi re  taksim edilecek oluksa o 
derece mösmer olacağı tabiîdir.

Münferit say sistemi çoktan ta
rihe karışmıştır. Bugün iş bölümü
nü iktisada- ve ilmi hayatta ve dev- 

|P | |  işlerinde pek yakından görü* 
yoruz. Kendi mesleğimizi ve aia- 

vlaââri melekleri göz önüne geti* 
retim: Devlet orman, ziraat, bay- 

:-Jar öperim ayrı âyn dâirelere Ver- 
maş vç bu dairelerde kendilerine 
veriden işleri müteaddit aksama 
a m r a t  her bir kısmını bir ve 
rahat müteaddit fen ve idare »dam
lansa  tevdi etmişlerdir. Mesela 
ormancılıkta en başta müdürü 
pBB68î» ve s* Hsile şube müdürleri I

Muhafaza memurian teşkilatı gibi. 
Bu mevanda bizim de içinde bulun
duğumuz. Amenajman teşkilatı var
dır. Türkiyede amenajman teşkila
tı denince hatıra derhal uç şahsi
yeti maddiye ye maneviye gelir.

.. 1 — Türkiye amenajman işlerini 
bilvasıta sevk ve idare ile mükel
lef amenajman şube müdürü.

^  memlekette yeni yem ame- 
najmancılar yetiştirmekle mükellef 
Ve bu hususta mütemadiyen didi
nen mektep amenajman müderrisi.

3 -  Türkiye ormanlarnnn ame- 
nâjeszni icra etmekle mükellef ve 
muvazzaf amenajman gurupları.

Birinci ve İkincisi hakkmdâ;.söz 
söylemeği salahiyet harici gördüğüm 
gibi sadet haricide buluyorum. 
Üçüncüsü olan amenajman gurup
larına gelince:

Bunlarda iş bölümü yC. hakla 
vazife mefhumlarının nasıl telâkki 
olunduğunu ve nasıl telâkki olun
ması lâzımgeldiğini tetkik edelim. 
Gurup teşkilatı dâhiliyesi , ve ün- 
vanlan mukaddema reis, mühendis, 
mühendis muavini idi Bilâhare 
reis ünvanı yerine başmühendis 
başmühendis muavini mühendislik 
ünvanlaıı ihdas edildi. Guruplar 
şimdi bu şekilde ifayi vazife et
mektedirler. Aemnajmanda bu
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teşkilâta bakınca zahiren bir iş 
bölümünün mevcudiyeti his edile
biliri Bugün memleketimiz orman
cılığında velev bazı sakin taraflar 
n  da olsa müdürüumümîden itiba
ren muhafaza memuruna kadar 
her ormancının vazifesi, hakkı ve 
bunlan ne surette istimal edeceği 
ve hangi vesaitten istifade edebi
leceği ; heyeti vekilece- musad- 
dak talimatnamelerle 'Vo yahut 
tamimlerle tayin ve tespit edildğş 
ili görüyoruz. Fakat oldukça muh
teşem ünvanlardan terekküp eden 
amenajman heyetlerinde bu sara
hat ve sadeliği bir -az zor görüyo
ruz. 5 Ağustos 1926 tarihinde; 
amenajman guruplarından birini 
teftiş eden mutahassıs Sabi ra
porunda reisin de bizzat mesaha ile 
iştigal etmesi lâzım geldiğini ve 
diğer memurian da münavebe ile 
çalıştırması icâp ettiğini zikr ettik
ten sonra mesainin daha cezri bir 
surette tanzimi kabil olduğunu söy- 
Iıyor ve nevama bir yoî gösteri
yordu- Şimdi esas meseleyi teşhi
se başlayalım:

1 — heyet halinde çakışan 
amenajmancılarda mesuliyetimüş-. 
tereke, veyahut mesuliyeti mün
feride mi caridir. Bu malûm 
değildir. Halbuki bu meselenin en 
canalacak noktasıdır. Mesuliyeti 
müştereke esâsı kabul edildiği 
takdirde;' gurup mühendislerinin 
malûmat ve düşüncelerinden isti
fade edilebilecek atılacak adımlar
da sıhhat ve katiyet daha ziyade 
olacak ve işlerde t  daha müsmer 
ve daha faal bir sahaya dökülmüş 
olacaktır. Mesuliyeti münferidede

vaziyet berakis olacağı gibi mühen
disler de baş kâtiplerinden aldığı 
direktif dairesinde tahrirat müsved
desi yazan kâtiplerden farklı ter 
mevkie düşmemiş olurlar. Bu söfc* 
Terimizden bilâkaydışart müşterek 
idare ve karar taraftarı olduğum 
anlaşılmasın ğurüp şeflerinin ve 
ve sınısmda muavinlerinin daire i 
memuriyet ve salâhiyetlerinde müs- 
takilen rüvet edecekleri idari işler 
pek çoktur. Fakat her halde fenni 
işler de bu nispette azdır. Daha kı
sası mühendislerin de bir mektebi 
âli mezunu olduğunu ve bunların
da bir fikir, kanaat ve içtihattan 
olabileceğini ve bir heyeti fenniye- 
de çakşhklarmı ve sırasında or
mancılığın en mühim mevkilerini 
işgal etmeğe namzet bulunduklan- 
m her zaman batarda tutmak icap 
eder. Halihazırda amenajman gu
ruplarımızda mes'uliyet ve karar 
meselesi her guruba ve guruptaki 
şahsiyetlerin kanaattanna göre 
mütahavvildır. Hattâ bazen aym 
gurupta bu kanaatin zaman ile ta- 
havvül ettiği görülmektedir. İşte 
tespiti lâzımgelen birinci mesele 
budur. Mesuliyetin şekli, derecesi, 
hangi sahalarda ve ne surette tat
bik edileceği... Bu hal edilirse ame- 
najmancı vazifesi olmayan bir şe
ye müdahaleden veyahut hiç bek
lemediği bir zamanda düşünmediği 
bir mesele hakkında istizahtan 
kurtulmuş olur.

n  — gurupları teşkil eden 
şahsiyetlerin silsile itibarile bil
fiil çalışmak, derecelerinin tespiti 
de hal edilecek bir uktedir. Mü
hendislerin ve talimatname ile

Y ıl: %
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tayin edilecek variyetlerin ademi 
B  |?%ş mühendislere 

iî##k>CW»K his edilmediği
^ ^ H B  başmühendis muavinleri* 
B  kanuni veya tabî! mevani ve 
Ito&tft e; madiği zamanlarda bilfiil 
çahşmalan lâzım ve tabiî olduğun
dan bunan münakaşa edilecek bir 
yer? yoktur.

Baş mühendislere gelince: gu- 
rupîsnn sevk ve idaresi ve çâhş- 
aBa tarzmm kontrohı taamülen uh- 
«elerine mevdu olduğundan ;£ureti 
asötöDEödiyede meşgul oimalan 
beklenemez. Fakat işbu sevk, ida
re, kontrol işleri amenaje ameli- 
yesinin devamı müddetince temadi 
etmediği gibi bu işten anlayan 
hiçbir kimse tarafından böyle bir 
iddia varılamayacağı bedihidir. Bi
naenaleyh uzun müddet bu işte 
yuvarlanmak dolayısfle malik ve 
sahip oldukları malumatı ameliyat 
J^Sâlasma nakl ederek afkadaşlan- 
nm gömülerim tevsre hizmet et1 
mek ve bir taraftan da amenaje 
ameîfyesiifin tesri ve tesbâme ça- 
hşmak baş mühendislerin cümlei 
vpzaifinden olmalıdır. Filhakika 
bu noktadan tetkik edilecek olur 
is» baş mühendisler için bu idare 
müddeti muhtelif fasılalarla olmak 
üzere amenaje müddetinin, üçte bi
ra»  tecavüz etmez. Hiç bir zât ve 
fiS kast etmeyen ve umumî ola
rak izah ettiğim fikre nazaran tayi
ni lâzmagelen ikinci noktada budur. 
Guruplari teşkil eden ve resmi un- 
"anlan farklı olan amenajmancıla- 
tm  faaliyet derecesini, sabasını,iş- 
İiğaî etmesi icap eden ameliyatın 
nevini belh etmek lâzımdır. Bu da

Üâl edilirse her amenajmancı ken
disine terettüp eden işin derece, 
ehemmiyet, nevini bilir ve daha 
emin salim, kati adımlar atar-

131- Mesuliyet, faaliyetten sonra 
karşımıza salahiyet meselesi, çık
maktadır. Gurubu teşkil eden şah
siyetlerin; devletçe kendilerine ve
rilen resmî unvanlar Ve aynı res
mî unvanı taşıyanların kıdem iti- 
barile her hususta ‘ salâhiyeti dere
cesi ve hu derecenin haddi azami
si tayin edilmelidir. Tabiidir ki bu 
salâhiyetler mafevkin mevcudiyet 
ye yâ âdemi mevcudiyeti haline 
mahsus olmak üzere iki nevidir. 
Bunların ayn ayn tespiti lâzımdır. 
Hali hazırda bu salahiyet mesele
si mesüliyet bahsinde uzun, uzadı
ya yazdığımız gibi telâkkiye göre 
hal edilmektedir. Bu noktada kö*. 
künden kesilip atılacak; olu rsa • zu 
huru muhtemel selbi ve ya icabı 
ihtilaflarda ortadan kaldırılmış olur. 
Salahiyetini bilen, amenajmancı da
ha tok söz söyler ve daha duriıst 
hareket-ederse her halde meslek 
daha fazla istifade eder.

işte bu yazımızda teşrih .et
meğe uğraştığımız mesuliyet, faali
yet, Salahiyet, dereceleri atnenaj 
manda her cihetten tayin ye teâpit 
edilecek olur ise amenajmanCılarda 
diğer meslekdaşlan gibi sarih ve 
kati bir vazife talimatnamesine sa
hip olarak her türlü şüphe ye  te
reddüt den azade bir surette çalışır 
ve bu suretle yapacaklara vazifeyi 
isteyeceği hakkı bilirler. Bununla 
beraber olarak idarei umumiyemiziîı 
bir noksanı daha - telâfi edilmiş 
olur. M. H. R
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BULGARİSTAN ve ROMANYA 
Ormancılık teşkilâtı ve BİZ

Dr. T. A&

Memleketimiz Ormancılığına ye
ni bir veçhe verirken pek kısa bir 

; Zamana kadar bizim idaremizde 
bulunan komşu Balkan milletlerini 
tetkik çok taidelidir. Kanaatinde
yim. Geçenlerde yaptığım bir Av 
rupâ seyahatmdan istifade ederek 
komşularımızdan Bulgaristan ve 
Romanya Orman teşkilâtını tetkik 
ettim.

Bulgaristan Ziraat Nazırı ce
napları Sofya ' civarındaki teşcir 
sahalarım gezdirmek üzere hususi 
otomobillerini lütf ettiler. Gerek 
kendilerine ve gerekse hakkımda 
asan mihmannüvazi gösteren Or
man Müdiri Umumisi (M. Grigorof), 
<jrofesör (Dimitrof) ve Orman Mü
fettişi Bahçe köy Yüksek Orman 
Mektebi mezunlarından (M. Stirçe- 
noff)ve diğer profesörlere burada 
arzı teşekkürü vecibe bilirim.

Hakkımda teshilât gösteren 
Türk konsolosu beyefendi ile diğer 
memur beyfendilere de; arzı teşek
kür ederim.

Bükreşte Orman Müdiri Umu
misi Doktor Drauer profesör (Sting- 
jbte) ile Mühendis Mektebi Alisi 
Müdiri Prof. Karpen ve Müdir 
Muatini (Prof. Abâzon)a gösterdik
leri hüsnü kabulden dolayı teşek* 
feüre borçluyum. Bütün tefckikatan-

da bana bizzat refakat lütfimda 
bulunan Konsolosum uz Nusrat be
yefendiye de arzı teşekkür eylerim.

BULGARİSTAN ORMAMCILIK 
TEŞKİLÂTI:

Teşkilâtın muhtasar bir surette 
izahına umumî Müdiriyet ile başlar 
isek berveçhi ati izah edebiliriz:

İ — Umumî Müdir: Ziraat Ve
kâletine tabidir. Ve Orman işleri
nin en büyük amiridir.

Müdüriyeti Umumiyede beş Mü
fettişi Umumîlik vardır. Bunların 
her birinin bir şubesi vardır.

! j |t  — Teşcir ve İslahı meyah 
şubesi.

£ Amenajman ve tahdidi 
hudut şubesi (hususi ve kura or- 
manlan)

0  — İşletme şubesi
4 Devlet işletme idaresi şu

besi (nahiye ormanları dahil)
5 — Avcılık şubesi
Her bir müfettişi Umumînin 

yanında muavin vazifesini gören 
iki Müfettiş vardır.

Müdiri Umumînin iki muavini 
vardır*

Vilâyetler on iki müfettişliğe
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'jkYtdttaışör- |B | birisinin. başında 
bîr jmHM&ş varcftr Kuniaria ma- 

B  » n  Mamurlan vardır.
teşkilâtı:

gy g ^ y tn  ismi Balkan memvm- 
<î.jt- Vv* iki kisuttdrrîar. B ir kısm ı 
Sbb62 diğerleri İdarî B alkan  me- 
"asajarkırv- .

S B  Balkan memurları bu gön 
orman Mühendislerinin va

sisisine müşabih bir surette iş gö- 
rĞrler. Yani Devlet ormanlarmdan 
$a6$eabbidere verilenler ile nahiye 
enaanlan, hususi ormanlar ve ku- 
B  ormanlarıma muamelâtıyla uğ- 
rasiriar-

Feanî Balkan memurları ise 
her hangi muayyen bir ormanın 
idaresiyle meşguldurlar.

Cmum Memlekette |  tane idari 
ve H  tane fennî Balkan memuru 
vardır.

Balkan memurlarmm bir mua
vinleri vardır. Bu gün fennilerin 
30 ve idarilerin kezalik 30 mnavi-. 
m vardır.

. Tehcir ve ıslahı mevah şubesi- 
uğu teşkilâtı boadan hariçtir.

Bunun muhtelif kısmı vardır. 
E H  bir şubenin birer Şefi vardır. 
f f̂taa g teşkilâta 10 tane muavini

| | |  teşkilâtı: Bununla uğrasan 
bir Şef vr 80 muhafız vardır. Bir 

ve silâh ve muhafız istas- 
yû&z- H B  ki bu da bir tuyur 
bsr öe memeh hayvanlar şubeleri 
tâctüik  üzere ikiye ayrılmıştır.

Cç şe» ,̂idedir. A. Devlet işlet*
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mesi: B. Devlet Ormanlarının mü
teahhitler tarafından işletilmesi: C: 
intifa. eshabma haşep yetiştirmek.

A. Devlet işletmesi:
Vesaiti nakliyenin müsait oldu

ğu mahallerde Devlet Amenajman 
pil ânı mucibince kat’ına mecbur 
olduğu miktarı kat’ederek depo 
mahallerinde tomruk olarak satar. 
Bunun için beheri takriben 5000 
hektar vüsatinde işletme mrntaka- 
lan tesis edilmiştir. Bunların ba
şında Avrupa’da tahsil etmiş bir 
Fen memuru vardır. Bu gün 15 
böyle işletme mm takası vardır.

Her sene devletin yani Hafin 
idaresinin inşa ettirdiği şose ve 
.şimendifer gibi nakil vesaitinden 
mada Orman idaresi de (10,000,000) 
levabk yani <153,846» Türk liralık 
yol inşa'etmektedir. Bu yollar ile,;- 
ormanların Ana yollara rabtı te
min edilmektedir. Burada şu nok
tayı da hatırlatmak lâzım gelir kî 
Bulgaristan Umumî harpten sonra 
sulh muahedesi mucibince ilgaye 
mecbur olduğu Askerlik . vazifesi 
yerine mecburî is mükellefiyetini 
ikame etmiş ve bn suretle her se? 
ne mühim miktarda şose .ve şi-, 
mendifer 'inşa etmektedir:

Bu 'snrertle ormanlar vesaiti 
nakliyeye yaklaşınca' orada Devlet 
işletmesi tesis edilmektedir.

B. Devlet Ormanlarının müte
ahhitlere verilmesi'

Her sene Amenajman plânı 
mucibince kat’ı icap edenveşear 
müteahhitlere satılır. Baltalıklarda 
bu, saha itibariyle yapılır. Korular^ 
da ise seçme ve buna müşabih
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D ertler

Orman ye Av’m son nüshala
rında Amenajman işlerimiz hak
kında bir yazı silsilesi var. Bu sü
tunlarda! birkaç defa açtığım bu 
bahsi' şimdi de Hilmi B. arkadaşı
mız neşterliyor . memleketimizde 
nerede ise teşekkülü asra varçak 
olan ormancılığımız, düzelmek ke
pmesinin baş harfini bile bulama
mışken, alelade işlerde bile daima 
ademi muvaffakiyetler ile kraşıla- 
şırken ara sıra bu gibi âli nok
sanlardan bahsetmek bize bir parça 
garip geliyor ama, her zaman için
de bunalıp kaldığımız ve çarnaçar 
yüklendiğimiz bu işde bazan başka

uslûler kullandır. Her halde traş- 
lamanın fena neticeler verdiği gö
rülmüştür.

C: Hakkı intifa esbabına satış:
Amenajman plânı mucibince 

.kat’ı icap eden eşcar müzayedeye 
konmadan evvel hakkı intifa es- 
habımn ihtiyacı temin edilir.

İntifa eshabı iki zümredir. Mün
ferit eşhas veya Kooperatifler. 
Münferit ‘eşhasta! beher: aileye 40 
metre mik'abı verilir. Halbuki Ko
operatiflerde bulunanlara beher 
aileyb;'$0 metie mik’abı verilir. Bu 
suretle ahalinin kooperatife duhuli 
teşvik edilmektedir.

Bu Kooperatif teşkilâtı ayrıca 
tetkike şayan mühim bir mes’ele-

cihetleri dnşünemiyecek kadar sı
kılıyor ve bu sütunlarda dertle
şiyoruz .

Geçenlerde bir cemiyet teşkilâtı 
işe yukarıdan mı, aşağıdan mı baş
lamak diye münakaşalar yapıyor
du. Bütün teşekküller daima, aşa
ğıdan yukarı gitmezse ondan müsbet 
bir netice almamaz.Biz bunu birçok 
tecrübelerle öğrendiğimiz halde 
aksini bir kaide kalie getiriyoruz. 
Türkiye’mizde bugüne kadar ipti
dai tahsile verilecek ehemmiyet 
Darülfünunlara, Âli mekteplere

dîr. Maatteessüf tetkikine vakit 
bulamadım.

Satış tarife bedeli üzerinden 
yapılır.

Devletin ormanları bizzat iş
lettiği mahallerde hakkı intifa es
babının ihtiyacatı da Devletin biz
zat kat’ederek depolara çıkarttığı 
tomruklardan temin edilmektedir.

Bu suretle ideal olan ormana 
ormancıdan başkasının girmemesi 
temin edilmektedir.

Hakkı intifa eshabından bedel 
tahsili pek basit bir şekilde yapıl
maktadır. Ruhsatiyelerin üzerine 
alman bir malın ^kıymeti 
pul yapıştirdmaktadır. Bu suretle 
iş sürat ve vaktiyle^görülmektedir.

•, . ( Daha var )
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ya bir fen adamı 
cahil kahrih. Bumm 

||j|||M g |l 2k adttada Atı ois 
Jne*?dekeU' fen adamı 

ormanlar bekçiziz fen 
^f^ttvİKiıva kavuştu.

^fc^yösz. Ihıba ormanın ne oldu- 
"^^Mkbiîmeyeh, mesleğe temamen 

atî iyin hiç bir emel besle- 
jSgfSa v^beriomemeyede hakkı olan* 

ssevçudiyetierîni hiçe ve hatta 
*^Bte%$apemak çok doğrudur. Biz 

talim ve terbiye görmemiş 
j | | |  sday neferin idaresini memur.

|  ç&vuşsuz ^e küçük zâ- 
bir kumandan vaziyetinde 

H R |  övfe ki. bazen o neferler 
^«ûasa daha çok muvaffak oluruz. 
^**çe*derde beş . aib sene evvel 
^®carjr üfci kazada . yauyaûâ fen 
*öçsısriuğu yaptığımız bir arkadaş* 
H tesadüfen aynı yere gitmiştik, o 
®ös*takanm aühendisile konuşur* 
keö nmhafazayı bir türlü temin 
edemediğini yana yakıla anlatıyor
du. Sekiz tane de muhafızı varmış. 
Orayı arkadaşım vaktile iki muha- 
Sbk idare ediyor ve bugünkünden 
btiki de daha çok muvaffak olu-

Memurin teşkilâtına Umum roü- 
d -irden değil. bekçiden başlanma- 
î?ds* florindeyim. Tine söyîiyeyim 
H  bizde bîr tek bekçi yoktur, 
îfcğpçjîferç ormanm ve ormancıhğm 
H  örtmedikçe ve onlar

avm zamanda atileri için bir emel 
ve ümit beslemedikçe bize hayır
ları olanız. Mektep veya kurslarla; 
onları tenvir etmekle beraber yapa
cağımız teşkilât kanunu ile atilerim
de temin etmezsek yapıyoruz dediği
miz işler hep kâğıt üstünde kal
mağa mahkûmdur. Ormancılıkta 
muhafaza demek her ağacın dibine 
biıer korkuluk dikmek manasmı 
ifade etmez, biz kemiyetten ziyade 
keyfiyete dikkat etmeliyiz.

Tali memurhrımız için bu sene; 
bir mektep açıldı. Geç de olsa 
Çok hayırlı bulduğumuz bu isin 
nihayette çok nıüsmer olacağına 
eminiz.

* *
Barem kanunu mucibince (eğer 

imha! edilmezse ) bu sene her 
vekâlet teşkilât kanununu yapa
cak, bu arada da memurinin 
vaziyeti kafiyeleri, taayyün. edecek- 
Sırası düştükçe dediğimiz gibi 
bekçiden umum müdüre kadar 
herkese ati hakkında kafi bir 
ümit verecek bir şeklin tekarrur 
ettirileceğinden emin bulunuyoruz. 
Çok muhterem Şeref Bf. nin 
Ormancihğımızı hakkmdaîri büyük 
vukufları bize bu emniyeti hakkile 
veriyor ve ormancıları o dar teş
kilât arasında terfi için bir mes- 
lekdaşmı:ı tekaüt veya 'istifasını 
i  ölümünü demiyorum ) beklemek 
azabından kurtarıyor.

1
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Ormancılık haberleri
ik tisâ t vekâletince A vrupa 'ya gönderilecek etendiler

İstanbul orman fen kontrolörü 
Zeki B. Zingal ormanları fen me
murluğuna ve. onun yerine de yük
sek orman mektebi asistanlarından 
Enver B. tayin olunmuşlardır,tebrik 
ederiz.

,  ̂Zingal orman fen memurlârın- 
dan Rıdvan IB. ile İnebolu orman 
.mühendisi Feridun B. lerinmemu: 
riyetlerl tahvil olunmuştur.

Müsabakaya iştirak edenlerden: 
Fehim, Rıdvan,. Faik, Nuri. Gafur, 
Arif, Fikret, Fuat, Hüseyin Avni 
Ve Ferit beylerin kazandıkları ha
ber alınmıştır. Meslekte pek müh- 
taç olduğumuz yenilikleri yarata
caklarına emin olduğumuz, bu mes- 
lekdaşlanmızı tebrik eder ve mu
vaffakiyetler dileriz.'

Haber aldığımıza göre arka
daşlarımızdan. bir kısmı Fransa

ve Avusturya'ya bir kısmı da Al
manya'ya gönderileceklerdir. Bu 
mecmuada muhtelif tarihlerdeki 
neşriyatımızda ve vaktile intişar 
eden Toprak mecmuasında bu tar
zın bilhassa ormancılık için hayırlı 
olmadığım, yanlış olduğunu izah 
etmiştik, halen bu yanlış yolda İs
rar edilmesinin sebebini bir türlü 
anlayamıyoruz. Bu hususta tenvir 
edilmemizi rica ederiz. Bu suretle, 
mecmuamız noktai nazarında hak
sız olduğu cihetleri Öğrenmiş ve 
meslektaşlara da iblağetmiş olmak
la vrzifesmi yapmış olacaktır.

Avrupa’ya gönderilecek efendi
lerin onbire iblâğ edildiği ve sıra 
itibarile müsabakada kazananlar
dan Kâzım B. in de gönderileceği 
haber alınmıştır.

Onbir efendiden altısının Al
manya’ya üçünün Fransa’ya ikisinin 
de Avusturya’ya mürette^; oldukları 
öğremhmştir. y



Tashih

M Öncü sayımızdaki Ağaçlan 
iaatmakyız yazısının ikinci sütü- 
ımtata I Evvelâ ne kayın ağacının 
o:**v vasi mücennah vene de ak- 
çaağacınkı sayrı nıücennaktır ) ye- 
HKg (Ev velâ ne kaynı ağacının

meyvası mücennah ve ne de ak* 
çaağacınki mücenııahtır ) diye di
zilmiş olmakla okuyucularımızın 
cümlenin gelişine nazaran da tas
hih edebilecekleri bu hatayı tashih 
ederiz.

Kongramız

Türkiye ormancılar cemiyetinin 
senelik kongresi kurban bayramının 
üçüne tesadüf eden 30 nisan per
şembe gönü sabah saat onda İs
tanbul'da Şehremaneti civarındaki 
h ita a d a  toplanacak ve o gün 
cemiyetin faaliyeti, teftiş raporu 
okunup münakaşa edilecek, Orman 
oluru:ara lıakkında musahaba yapı

lacak ve ertesi gün Bagçe köyün
deki mektep ziyaret edilecek, kon
feranslar verilerek, Belgat Orman
lımda tenezzüh yabılacaktır.

§ İktisat Vekâleti müsteşarı İhsan 
Abidin ve Orman umum müdürü 
Bekir Bf.ler bayramın üçüncü günü 
yüksek Orman mektebini ziyaret 
ve teftiş etmişlerdir.

İH  mesâi: e m i n

K ereste  Fabrikaları
m t ı ^ ı ı ı n

G A L A T A

Voyvoda caddesinde \'azlı han 
ikinci kat

Telefon : B E Y O Ğ L U  4 3 7

Şubeleri:

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

TP optan

Her nevi sanayi kerestesi
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Devleti işletmesi

îlecaıuaauzm son nüshalarında 
ehemmiyetli münakaşa: mevzuu
gfeut bahislerden birisi de orman- 
lartaazıu işletilmesi sistemidir. Bu 
gön kullanılan ihale sistemi şid
detle tenkit ediliyor ve yerine 

germ esi ikame edilmek 
isleniyor.

Bu iki sistemi ilmimalî ve ikti
sat noktai nazanndan da .tetkik 
edecek olursak: ormanların devlet 
tarafından işletilmesi- neticesine 
varırız. Çünkü ormanlar, ancak 
uzun müddetler içersinde, tatbik 
edilebilen muntazam ve fennî ka
idelerle hüsnü muhafaza edilebi
lirler. Bundan başka gerek orman
ların hasılatından istifade ve .ge
rekse yetiştirilmesi için de uzun 
zamana ihtiyaç vardır. Zamanın 
gayet uzun olması ancak devlet 
gibi ebedî bir heyetin' bu işi ba
şarabileceğini gösterir. Çünkül^-l 
has. ellerinde bulunan ormandan 
yalnız vakti zamanile istifadeyi, 
düşünür, onun istikbalini zerre 
kadar hatırlamaz.

Bu surede insafsız bir istismar 
prensibi ormanda genç nesü* ye; 
fişmesroe mani olur. Zaten tabiî 
tenasülün h3e bihakkın himaye 
edilmezse müsbet bir netice ver- 
medigi memleketimiz ikliminde, 
hakirde tatbik edemediğimiz, suni 
tea^-^le bu noksan nasıl telâfi 
ecüecmr.

mi *?. İhale mi?

Şimdiye kadar tatbik edilen ihale 
- sisteminin tabiî bir neticesi -ola
rak memleketimizin en güzel , or
manları hususî mukavelelere bağ
lanmış bulunuyor, Yazifem. itıba- 
rile bu ormanların, mühim bir 
kîsminm tabi olduğu Bozüyük’te 
bulunuyor, burada tatbik edilen 
istismar farzını yakından takip edi
yorum. . Eğer, bazı meslekdaşlan- 
mız tarafından: « Biz orman işle- 
terneyi^^i :^.denilmesinin sebebi, 
b u işi başaramıyaçağımız korkusu 
ise bunun mevsimsin b i r ;endişe- 
olduğunu iddia ediyorum. Bu gün 

-müteahhitler tarafından yapılan 
ormancrhŞ ven iptidaî bir şekildeİıri 

Bu günkü ihale usulünü müda- 
.&a'-'^denlerinj iddialarmı istinat 
ettirdikleri^ deliller pek zayıftır.. 
Meselâ devlet işletmesi aleyhtar
larından bir . zât. «.Eğer orman 
işletmesini de elimize ahrsak hal
ka bir amelelik kalıyor.)- Müride .• 
asında bulunmuş... Devlet, orman- 
işlerini eline; aldığı zaman -en igfeeK 
teferrûata kadar memur'istihdap-- 
edecek değildir. Halk içrit. çâtıri' 
lacak sahaları tamamile kapatmaz! ** 
Yalrnz, devlet,. - ormanları tahrip 
etmiyecekf bû$ş>stenı takıp eder. 
Bu suretle;, milletin umumî nten-; 
faati himaye edilmiş o î^^B e& i^  
memleketteki müteşebbis zümresi 
bundan küçük; b ir'^& rar. görür.. 
Fakat efradı milletten birkaç- ki-

Şayı : B mm 4
- şinin istifadesine mani olmak hak

kını kendilerinde |  göremiyenler, 
tedricen mahvolan ve yerine ye- 

, nişini ikame imkânı- olmıyan. or
manlarımızın inkırazı halinde u- 
mum millete teveccüh edecek 

§İfzaran görmüyorlar jm-%^

Orm'anlarm inkıraz ı doğru git
tiğini bir . kere de meslekdaşlara 
nn işbat edeiimK-. Yoksa orman
ların.-iklimle, medeniyetim, hayatla 

.olan rabıtalarım bir kere de bura
da; mı saymak ıcab'edıyor ?

Meslek haricinde, görülmesi mel-., 
hşp olan müşkülâta gelince: geçen 
sayıda muhterem meslekdaşmız 
Recep Beyefendinin , işaret ettik
leri gibi • bu . şene bütçesindeki . 

|işletm e tahsisatı bu endişenin isa
betsizliğini gösterir. Bu tahsisat 

îâynı zamanda hükümetin de bize 
zahir, olduğuna delildir.

Ancak derpiş edilecek' mühim 
| bir nokta ' Var: Bu geçiş esnaSmda 
kısa bir tecrübe- zamanı kabul 
edilmelidir. Hiç alışık olmadığımız - 
işletme ve istihsal teknikleri şube
lerine sapmadan evvel, bu - işlerde^ 
kullanılabilecek uzuvlar, mütehas
sıslar yetiştirilmelidir. Düşünüle- 

■5çek^; olursa b.u nokta, özerinde 
hakikaten tevakkuf, icabeden e- a 
bemıpiy^tii bir m eridedir. Çünkü 
amenajman grupları istisna edi
k s e ,  idari muamelât içerisinde 
boğularak, ih’m ve fen -adamı hü
viyetini kaybetmemiş kac meslek- v 
d a s im s ^ y ^ ^  Bütün bu mülâha
zatı hülâğ% edersek şu neticeyi

İ H  — İlk, -prensip olarak orman

ların Devlet tarafından işletilrnesi 
kabul edilmelidir.

II — Aneak bu tekâmül ted
rici olmalıdır.

HI — Ormanlarımızdan bir ta*
' nesi' «Devlet işletmesine nümune- 
olabilecek bir hale getirilmeli ve 
meslekdaşlanmız burada muayyen 
bir müddet staj gördükten sonra 
« İşletme * de kullanılmalıdır. •

Şimdi, biz bu bahisleri .ne . ka
dar münakaşa edersek edelim bu 
noksanı derhal telâfi veya orman 
siyasetinin istika;..etini değiştire-. 
meyiz.

Çünkü: ormancılığımızın bir si
yaseti, bir programı yoktur. Bina
enaleyh bu gün bu esas kabul 
edilse bile devamlı bir surette 
tatbik edilebileceğini nasıl kabul 
edebiliriz.

Her şeyden evvel «Orm an 
Siyasetinin > teshiri ve bu < Kör 
Dövüşü. 1 nden kurtulmak. için bir’
« Ormancılık K ongresi» toplan
masa hususunun teminini muhterem 
vekilimiz Şeref Beyefendiden ve 
orman, müdüriyeti umomiyesinden 
bekleriz!

- §• -#
Memleketimiz ormancılığının bir 

siyaseti, bir gayesi yoksa, bu nok
san elbette ergeç telâfi edilecek- * 
tir. B en , bu tekamül esnasında 
Bozüyük ormanları hakkında .yap
tığım bir etüdü sıra halinde" gön- d 
dereceğim. Bu suretle memleke- . 
timizde işletme tekniğinin dmğüıı 
icra edilen yanlış tatbikatnccL teşr 
rihe çalışacağım.

Bozüyük; 8^â/l 9SI 
Kâm uran Hâria



Yu i 4 4 Say\~': 37

Ağaçlama siyaseti
Müderris Maehar Bey tarafındaki 
AnJcarâdd '  inikat ede**' Ziraat s r :  

Mandırasına İtiktim olnnmnştur.

Bir kaç söz
Ticaret muvazenemizdeki açrğm 

»emîeketiraizde inkişafı mümkün 
Ajtaöjf- sanayii takviye ve himaye 
ederek ithalâtımızı azal'mak çâre
lerini araştırmak üzere geçen sene 
i&^sanayi- kongresi toplanmıştı.

İstihsalâtımızm sıklet merkezi
ni teskileden ziraî mahsulâtımızın 
keyfiyet ve kemiyet itibarile ıslah 
ve tezyidinin mütevakkif bulunduğu, 
■çareleri bulmak gayesile bu sene 
de ilk defa bir ziraat kongresinin 
içtimai temin olunmuştur.

Bu pek yüksek olan teşebbüs
leri sırasında- sanavi kongresinde 
ORMAM SAÎnAYİM  ve bu kon
grede de AĞAÇLAMA SİYASETİ
Mİ tetkik mevzuları meyanma it
hal etmek suretile gösterdiği büyük 
isabetten dolayı Millî İktisat ve 
Tasarruf cemiyetine meslekim na- 
mina burada teşekkürü borç bilirim.

Ağaçlama siyâsetinin burada 
b^Skı şomul ve vüs'atile izahına 
kakan yoktur. Ana hatlarının zikri- 
fe iktifa olunmuştur- Kısa olacak 
ofen bn mütaleatm kolaylıkla an- 
katşdabSmesi için iki te m a  aynl- 
■iarîûr- Erinci kısımda ağaçlama 
siyasetinin esbabı mucibesi ikinci 
tezzzz asd . siyaset izah edil-
ffljj&m

Birinci kısım
Ağaçlama siyasetinin esbabı 

mucibesi

. Ağaçlama siyaseti, orman siya
setle . ifade olunan umumî bir 
siyasetin cüz udür. Daha doğrusu 
bu siyasetin en mühim rüknüdür .

Orman siyaseti yahut ormancı
lık siyâseti.. ormancılığa, bilvasıta 
ve bilâ vasıta, mütssir olan muh
telif menşe'li tedbirlerin heyeti 
mecmuasıdır. Bu tedbirlerin en mü
himleri İktisadî motiflerden neş’et 
ettikleri gibi -bir kısım da İktisadî’ 
olmiyan motiflerden neşet etmiştir.;

İktisap motiflerden neşret eden 
orman siyâseti tedbirleri, ormancı
lık mallarına ve bîîhasa odun ip
tidaî, maddesine - umumî manada 
ahnmıştır-olan ihtiyacımızı temin ye 
tatmin etmek gayesile tatbik ulunur-

İktisadî olmiyan motiflerden 
ne^et eden orman siyaseti tedbir
leri, umuma olan manevî tesirleri 
dolayısile ormanların mevcudiyet
lerinin idamesi gayesile tatbik olu
nurlar.

|  Orman siyasetinin kısaca yap
tığım, şu tahlilinden de anlaşıhyor- 
ki cemiyetin orman mahsulâtına
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ve bunlardan bilhassa oduna olan 
ihtiyacının tesviyesi için ağaç bir- 
liğinin - ormanın - vüCudu- şart- öl-“ 
duğu gibi cemiyetin bu ağaç birli
ğinden yaptığı manevî istifadenin 
temadisi için de yine onun mev- 
Cudiyetin n idamesi şarttır.

Bünlann tahakkuku aiıcâk sağ
lam ve kat‘î bir ağaçlama siyaseti 
ile. kabildir- Diğer bir ifade ile or
man siyaseti ancak kat'î bir |||11§ 
lama -"siyaseti takibile tahakkuk 
ettirilebilir.

Cemiyetin odun ihtiyacının tes
viyesi iki cepheden tetkik ve mü- 
talea olunur:

1 — /Ormanlann /  eyelemırd&Ç 
bulundukları -memleketin ihtiyâcım 
tesvive edebilmesi.

pet tesirleri münhasıran bulunduk
ları- memleket ve muhite temin et
tiği Tâideler şeklinde tecelli ed e r.

Şu itibarla orman siyasetinin 
ârzettiği cepheler ne şekilde tetkik 
edilirse edilsin bu siyasetin ve o* 
nun temeli olan ağaçlam asiyase- 
tinin millî ve hây&fâ bir siyaset ol
duğu neticesine vanlır.

Millî ağaçlama siyâsetinin mu
vaffakiyetle tatbiki iciri -gidilecek 
yollar 3e bunun takip ye tatbik 
edecek teşkilâtı tayip edebilmek 
için evvelâ sıra ide pe kısaca üç 
muhtelif cepheyi gözdem geçirmek 
lâzımdır.

I

Ormanların beynelmilel 
ihtiyeçlârâ da mukabele edebilmeSL/

Dünyâdaki ormanlann vüsatle- ' 
ri ımlleUerin medeniyetteki terek-: 
kilerde artan ihtiyaçlanna tekabül 
etmemek 'tehlikesini göstermekte-' 
dir.Bu yüzdeh; ormanlar beynelmi
lel müşterek tetkik mevzuları m e-. 
yanma girmiştir. Bu gün dünyada^ 
bir sene zarfında istihlâk olunan 
ve medeniyetin enbaş vasıtaların
dan olan yalnız kâğıt metâhh vü- 
cude getirmek üzere sarf olunan 
kâğıt' odununun 52 500 000 met- 
remikap olduğunu ve, bu külliyetli 
miktara alabilmek üzere her seme. 
İS 000 000 hektar yani ormanları
mızın iki misE jşâsjâtinde muazzam 
orman sabasına ihtiyaç olduğunu 
arzedersem ormanların bu gün haiz 
oldukları beynelmilel ehemmiyet 
kolayca anlaşılır

Ormanlarm bilvasıta olan müs

Ormanlarımızın memleketimiz 
ihtiyacını ötemin ve tesviye 

iktidarı

Muhtelif medenî memleketlerde 
tutulan istatistiklere ve yapılan 
müşahedelere nazaran bir mem- 

[leket ormanlarının o memleketin 
orman orman mahsulüne olan ih
tiyâcını temin ederek hâriçten i t - . 
halâta muhtaç olmaması için be
her nufusa O.SS hektar orman 
isabet. etmesi lâzımdır bir mem
lekette nüfus '^ş^bei.
eden orman .sahası bu miktar
dan ziyade olursa o memleket;, ih
racat memleketi aksi takdirde it
halât memleketi sayılır.

Yerli ve ecnebî birçok müte
hassıslar tarafinda n muhtelif tarih
lerde yapılan tahminlere nazaran 
memleketimiz ormaııianmn vüs'ati 
S 000000 hektar babul edilmektedir.
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^ıılı başku
bir *$tinaı$iah oynadığından ben de 
v^bus bu rakama nazaran' beyanı 
ıtn^dea oc.nok mecbnnyetîndeyim.

S 000 vVO hektar tahmin olunan 
saha, oktana st arazidir. Bu gön ta- 
tuamen ağaçla örtülü demek değil
d i  Kski devirlerde takip olunan 
î»sk^» siyasetinin netecesi ve aşa- 
ğsdu rikredeceğim şekillerde, yaki 
tahribat aıulıtel.f devirlerde verilen 
kattırtî asûsaadeler ve neşrolunan 
kanunların tatbikatı netecesi bu 

S 000 000 hektarlık saha- 
dan aaebani ve mesakine, ziraat 
ve saîreye intikal etmiş olmasile 
artık ormana iade edilemiyecek sa- 
aalan büâ tereddüt 2 000 000 hek- 
sar olarak kabul edersek bugün 
wy«nanhk sahamızı 6 000 000 hek- 
sğr kabul edebiliriz ki takriben 
memleket vüs’atinin onda biri de- 
saktır.

Bugün 14.000.000 milyondan 
ibaret olan nufus mevcudumuzun 
jfenvacını temin için 4,600.006 hek
tar orman lâzımdır. Binaenaleyh 
L4Û0.ÛÛÖ hektar fazlamız vardır. 
O halde ihracat memleketi olabi-

Ancak vaziyet bugün için öyle 
dcğhthr. Zira 6.Û00.ÛÛÖ olarak ka- 
h d  r"iğimiz ormanlık sahanın her 
yeri kendisinde aranılan evsaf ve 
şdatâe ağaçlı değildir. Belki varı- 
a» befiri de yansmdan ziyadesi 
çahkk ve ancak odun ve kömür 
s-r h—kire yarayabilecek ormanlar1 
A r *-=*! İhtiyacı temin edecek yük- 

kore ormanlarımız pek azdır. 
mğpraA koçu ormanlannnz sarp 
dağ ıepeî>er&£ derin vadiler içeri

sine sığınarak baltadan kurtulmuş 
ve hayatlarını bugüne kadar kur
tarabilmişlerdir.

Bugün için ;gerek: • mukavele.- 
lerle ve gçrek intifa hakkı suretile 
orma ularımızdan senevi kereste 
istihsalâıımız 500.000 'metre mikâp 
ve ateş odun - kömür odunu da 
dahil - istihsalâıımız 2.000.000 met
re mikâptır. Hariçten ithalâtımız 
da 60.000 metre mikâp buna mu
kabil ibra çatımız 30 bin metre mi
kâp kereste - 90.000 metre mikâpta 
ateş, odunu - kömür oduııu dahildir.

Umum sarfiyatımız senede 
2.440.000 metre mikâptır. Bunun 
0/a 20 si kereste 0/° 80 nı odun, kör 
mür teşkilinde kullanılmaktadır.

Bunun umum nufusa . nispeti 
edersek vasati olarak beher nufu-, 
sa senevi 0*170. metre mikâpişa^ 
bet eder'.
■ Son' ziraî tahrire nazaran 14.- 

000,000 nufusumuzüıı 9.145.000 ni 
zürra olduğu ve bunların 1.754.239 
aile teşkil ettikleri’., binaenaleyh 
beher ailenin' vasati 5;â hufustan 
ibaret olduğu tahakkuk, etmiştir-. 
Şü hesaba göre memleketimizde 
umum aile miktarı 2.700.000 y^ni 
beher aile vasati beş nüfustan 
ibarettir.

Senelik sarfiyatımıza nazaran 
beher aileye senevi 0.170 metre 
mikâp kereste ve 0.680 metre mi
kâp ateş odunu- kömür odunu da 
dahil - ki ceman - 0.850 metre ’ mik* 
ap odun isabet etmektedir. Bu 
miktara kâğıt ye sair . suretlerle 
şeklini değiştirerek kullanılan odun 
maddesi hesaptan hariçtir.
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Memleketimizin bu günkü ha
yat tarzına, evlerimizin şekline 
bilhassa köylünün ambar, ağıl, 
ahır, çit ihtiyacına, ocağında ya
kacak odun ve kömür sarfiyatına 
nazaran bir. ailenin senede vasati 
dört metre mikâp ateş odunu bir 
metre mikâp ta kereste ihtiyacı 
vardır. Şu hale göre bütün ihti
yacımız hakikî olarak 13.500.000 
metre: mikâptır ki beher, nufusa 
vasati bir metre mikâp odun isa
bet etmektedir. Avrapada beher 
nüfitsa^. vasati ^ la ra k  bir buçuk 
metre mikâp isabet etmektedir. -

Hariçten otan ithalâtımızın cüz’î 
olması bugünkü istihsalâtımızla ih
tiyacımızı kapadığımız zannedilir. 
Halbuki 2.5 milyon metre mikâptan 
ibaret olan istihsâtâtımız karşısın
da. asgarî ihtiyacımızın tesviyesi 
için 11.000.000 metre mikâp istih
sâlde buhmmarmz lâzımdır.

Memleketin birçok mmtakala- 
rını î^&zönünA .getirecek' olursak 
hakikaten istihsalâtımızın ihtiya
cımızı kapamadığım görürüz. _

Ormansız orta ve şarki Anado
lu halkı tarlasının hakkı olan güb
reyi ’tezej: halinde/oçağuıda. yafo' 
yor. Kereste bulamadığı içinevini 
tamamen kerpiçten:yâpıybr;. Bunun 
tavan ye tabanını tamamen top
rakla sıvayor.

Maamafih bizde, yetişmesi müm
kün oîmıyan bazı müstesnalarından 
ğâyri hariçten odun iptidaî madde
si ithaline mecbur değiliz. Orman
larımızın tam -istihsalde bulunma- 
sile bunu temin edebiliriz.

H
Ormanlarımızın beynelmilel 

vaziyeti
Son istatistiklerde dünya or

man vüs’aü 3 .0 3 1 .0 0 0 .0 0 0  hektar 
olarak gösterilmektedir. Bundan 
senevi 1.600.000.000 metre mikâp 
istihsalâtta bulunulma ktadır. Sene
lik umum dünya sarfiyatı ise tak- 
fiben 2.000.000.000 metre mikâp 
tahmin edilmektedir. Binaenaleyh 
her sene umum dünya i sarfiyatında 
verilen fi«X>.000.000 meffe-mikâp. 
açık'ana sermayeden sarfiyat ya? 
parak ̂ kapatılıyor.

Şu hal gösteriyorki bugün her 
nekadar, demir, taş, maden kömü
rü, beton ye daha, sair mevat ve: 
malzeme: birçok yerlerde . odunun 
ferine kaim olmalarına bru^nen 
odunun mahalli sarfı daralmış, 
insanların odun iptidai maddesine 
olan ihtiyaçları azalmış değildir. 
Kâğıtçılık, Mobilyacılık, kaplama 
işleri, ' t e ^ n î  inşaat,. kimyevî bir 
çok jj maddeler, şeker, benzin istih
racı, benzini hariçten getiren mem
leketlerde odun kömürünün millî 
mahrukat malzemesi olarak benzim 
.'yerine kullanılması, odundan hay
van yemi yapılması velhasıl sana-: 
yiin terakki ve medeniyetin dey 
adımlarla ilerlemesi oduna hergün 
yeni yeni istimal mahalleri bul
makta ve sarfiyatın! çoğaltmak
tadır.

Bu itibarla dünya, ormanları 
bu ihtiyaca kâfi gelememeğd başla
dıkları gibi istikbalde de buhran. tev
lit etmek tehhkesi göstermektedir. 
Zira günbegün buduÛan daralmak-
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& yenileri yetişti

H*p̂  ?m$rt hudutları dahilindeki' 
: kıskançlıkla muhafazaya

»rast- ye dahasair 
j^srv vara m) yan bir karış yerde 

ağaç veriştirmeğe çabalamak- 
t^d'riar. Bilhassa îtalya îngil- 

son zamanlarda bu huSusa 
verdikleri ehemmiyet bunun en 
«ö& nusaîidir. Yine son senelerde 
«ak $dk âktolunan beynelmilel' or- 
töancıhk kongreleri de bu telâş 
t e  «düşenin mahsulüdür. Beş lat
ada henüz insan ve baltanın'giı*- 
raediği yerlerde bayatlan pahasına 
ssaz ormanlarda dolaşarak işe 
yarayacak ağaç bulmağa. çalışan 
beynelmilel heyetler hep bu kor
ku yüzünden teşkil edilmişlerdir.

Bizim bu husustaki vaziyetimiz 
aedir. ihracat yapabilir miyiz |  Bu 
ssali cevaplandı* abilmek için yaziç 
vetiımzi iki safhada mütalea etmek 
mecburiyetindeyiz: Bu günkü vazi- 
tçİ  istikbal variyeti.

■' Bugünkü variyet:
Memleketimizde orman sansviî 

ye odun maddei iptidaiyesini muh
telif ihtiyaçlarımıza yarayacak şek- 
Je sokabilecek sanayi henüz inki
şaf etmemiştir. Bunun süratle in
kişaf! şayanı temenni olmakla be- 
sabeİ biraz daha zaman beklemek 
mecburiyetindedir.

Mübrem ihtiyaçlammzdan olan - 
kereste ve ateş odunu sarfiyatı
m ız a .  mahduttur. Dahilî , ve orta 
Aöaöoiasraz buğun için ihtiyaç 
nispetinde orman mahsulâtı şev
kine mösart olmadığından istıhsa-

lâtımıZ dâ
maktadır, ]Esasen ormanlanmızm 
tevziat tafzı da orman mahsulâ
tımızı bugüıı için dahile fevkten 
ziyade ihraca daha müsait kdmakŞ 
tadır.

Yukarda 6.000.000 hektar tah
min ettiğim
kal . bir milyon hektarı, üzerinden 
muhtelif sebeplerle birikmiş 'kal
mış mühim .servetimiz vardır. Bu
nu çıkarmak lâzımdır. Y apılan 
tahminlere nazaran bu bir milyon 
hektarın beher, hektarında^;vâsatî 
300 metre mikâp yani ceman 300 
milyon metre mikâp kabili; istifâde 
odunumuz vardır. Bunun lâakal 
nısfı kerestelik ve diğer- nısfı atdşf 
odunu olarak istifade edilebilir. Bu 
miktarı ., - 50 senede çıkarmak
üzefe.. tertibat alındığı takdirde- 
senevî 6 -12 milyon metre mikâp 
odun ihracı- mümkündür. ÎHğeç 
sahalardan alınacak odun ve kö-/ 
mür istihsalâtı da . ilâve olunursa/ 
yekunun lıâylı, kabardığı göMür. 
Bu gün bunun azamî yarısını da
hilde sarfetsek diğer yarısını mut
laka ihraç etmemiz - lâzımdır.

. ihracat işinde coğrâfî vaziyeti-/ 
miz itibariie oldukça müsait vaziyet
teyiz. Bağdat. Suriye, Filistin, Mı
sır. Adalar tabiî mahreçlerimizden 
sayıhr. İtalya, İspanya v e . diğer 
akdeniz memlekitleri de bu nokta
dan etüt edilebilir. Katran kereste
sinde hemen hemen m ünferit.p|f) 
rivette bulunmamız da ayrıca bir 
hususiyet arzdedr-

îstikbal variyeti.
Gerek buğün mevcut olduğunu
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kabul ettiğimi^-6 000 000 j hektar
lık ormanlarımızın ve gerek diğer 
sahalanmırin aşağıda arzedeceğim 

' şekil ve süretlerîe 'îm an ve yeğ
niden ağâç. y^iştirihnesi sayâsind© 
bugün on uç buçuk milyok metre 
mikâp, ihtiyârimizm yatın bir taraf
tan nufusumuzun artması ve mem- 
leketin. yol ve nakliye Vasıtalarile 
teçhizi diğer taraftan da orman sa
nayiinin inkişafİle' bu sarfiyatın 
ziyadeleşmesi halinde bile hem ih- 
tihyacımiri temin ve hem de ihracat 
yapabiliriz. Yalnız 0 müyonlvk$ah£- 
tun bileüsulü veçhile idaresinde hek
tarından asgarî İ  metre mikâptan 
ceman 18 000 000 metre mikâp 
tihsalâtta bulunmak kabil olacaktır.

m
Ormanların bilvasıta 
yaptıklarj hizmetler

1 — Sular üzerindeki tesirleri.
Açğâ^ar köktenle tbprağiş^ey^ 

şerirler. Toprak örtüsü, nebatat v e ‘ 
ağâçlar suyun akmasını yavaşlatır. 
Bu suretieYmyun alt tâbakây gâiÇ-;; 
mesi kolaylaşır. Örtülü bir orman-'. 
da tebahhurat %  85. '. msbetinde. 
azdır. Bu- hasSa: ormanlara meh’b a  
teşkili:-ye 'û h ü r$ ss lem ^  
yardır. Ormanlar sayesinde . nehir 
suları h'aîtalar<Mt hâttg aylarca çok . 
aktığı görülür. Ben havalisinin dağ- 
hk meykSndev0/0; 50 nispetinde or- 
manhk sahalaım %  40 nisbetindeki 
ormanhkşahalaranâzaran 2-3 misli 
akar su tâmih etriğy görülmüştür, 
Almanya* İsviçre ve diğer mem
leketlerde yapılan tetkikat ve mü- 
şahedat, etrafı yüksek koru orman-

lârile örtülü olan dağların mevsi
min kurak zamanlarında civannda- 
ki meskun mevakiin su ihtiyacı
na brmanlatı bozuk veya ormansız 
olan mahallere nazaran uzun müd
det temin ettikleri tespit edilmiştir.

• Ağaçlar, sel sularının.* taşkın su
ların saniyedeki cervan süratini de 
azaltırlar.

Ağaçların, ormanların tahribile 
akar sular azalır, sel tahribatı ço
ğalır. Binaenaleyh. ziraatîmizin te
mini £ için en mühim ovalarımız
dan. geçen çay ve ırmaklarnmzm 
beslenmesi ve arazimizin her sene 
sâl,/seylap istilâsından kurtulması 
bun 1arın men'balarmda ağaç: yetiş
tirmek ve olanı muhafaza etmekle 
mümkündür.

 ̂2 — ormanların durgun sulan  
def ve tart hassası:

Ormanların su sarfiyatı ziraat 
nebatatı y e , diğer nebatata ntâsarân 
oldukça yüksektir. Yapılan tecrübe
lerde orta yaşlı bir kayın m e ş c ^  
irâsinin yaprak sathının 84 000 
metre murabbaı, hububat tarlasîn- j. 
dâ su istihlâk eden yeşil sathm 
74 000 metre murabbaı olduğu ve 
buna-'.nazaran ormanın pek; fâzla, 
su sarfettiği anlaşılm ıştır.

(Hönnel) tecrübelerinde'yapraky 
lafım döken ağaçların 100 gram 
kuru yaprak s t e r i n e , -mukabil 
2Ö-70 000 g ram , reçinelilerde 
7 000 gram su istihlakâh vaki ol
duğunu görmştür.

A ğadan  tıraş edilen bir şaba
nın kısa bir zâmariday baf^kîfk 
olması veya fazla sulu o lm ası. 
buna m u k a b i ^ ^ ^  dikgen arazi
nin kuruması ^m'yüzdendh*.
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btiğüî' ÎUPtilleketl* I 
tuh r?«« ya pan 

tatak2&lar»> kurutahnasmda ağacı

$ Ağaçlıkların mihaniki te-1

Ağaçlar köktenle toprağı tespit 
;ıgi(^^ Akffitt ve kaymalara, türabı 
s ta tsam  gaybolraasına mani olur.

D&ğtunn topraklarını aşağiye 
îr-r'r'r^mekîe beraber* ovalârırih&'J 
v 'l taç yo çamurla dolmamasına 

l i i K ^  ̂ r . -
Nehir. çay ve ırmak yataklan- 

i ^  Öofeaastna , tıkanmasına,' deli 
çaysam | çakılh'klarııi ve kumsâl- 
kkîsrm teşekkülüne mani o lu r . -

Kum ve eksibelerin uçmasına, 
SSLj ra ve.taş parçalarının akmasına 
âîanî'elur:

Bütün bu tabiî afetlere karşı 
getmek için muazzam tesisat yap
mak kâfi değildir. Tehlikeli mınta- 
kalarda ağaç yetiştirmeden yapıla- 
^ttfc..feasat mahve mahkûmdur. Bu 
âfc&ispe maruz kalan İsviçre, İtalya,. 
Fransa ve Almanyada iki iş birden 
^gelmektedir. îsvicrede yapılan 
ps^tâb^j^îerin  vüs'ati şu ,küçük 
zsSafefikten görülebilir:

1S3^€923 Ağaçlandırılan sabâ 
i l  956 hektar: masraf 24 000 000F.
, .lâazimi mevah m asrafı........ :

#5T 3Ö0Ö09 F.’
4  — Ormanların sıhhî ve ahlâki

Orman havasmda musir ğaZ- 
îar. toz ve duman yoktur, temizdir, 

azcı sennâîr. Günün her saatm- 
1 yesd re a fe r  re. kıyafetlerle gö

rülür, zengin tablolar arzeder. Ta

biatın eh küçük değişmeleıiiH aks
ettirir. Tabiat ve sanata karşı mu
habbet uyandiruv tabiat bilgilerini 
arttım*, bediî ilhamlar almağajya- 
sita olur, insanın maneviyatım yük
seltir, höyük . gayeler peşinde ko
şarken ruha kuvvet ve cesaret ve
rir Vücudun zindeleşmesine yar
dım eder, dimağ va asabı dmleStH 
dirir, günün muhtelif adilikleri ara
sında bunalan ruhuna ferah verir. 
Aşkımız ağaç yapraklarının ahenk- 
dar hışırtıları arasında coşar.-Şef-, 
kat ve insanlık hislerini takviye 
edeç>-

Ağaçların, ormanların bu tarif 
ve ifadesi kabil olamiyan binbir ma
nevî faideîerini milletlerin şiir ve: 
musikilerinde muhtelif suretlerde 
terennüm edilmesi de bunu ispat 
eder. ;

5 — ormanların memleket mü
dafaasındaki rolleri:

Umumî harp ormanların bu • hu
sustaki ehemmiyetlerini de. ispat 
etmiştir. Bilhassa gizleme; ameliye-, 
sinde,.mev'zi muharebelerinde-odu
nun yaptığı hizmeti hiç bir malze-; 
me yapmamıştır. Düşman nazarın
dan gizlenmiyen canlı ve - cansiz i 
her madde, |  düşman mermisinden 
kurtulmamıştır.

İstikbal harpleri tayyare, zırhlı
arabalar, uzun menzilli toplar kâr-’ 
bidir.Zirhh arabaların seyrühareke- ’ 
tine karşı gelecek, tayyarelerin 
bombalarından. tarassutlarından İ 
tizim menzilli toplaön tahribinden 
koruyacak ancak Ağaçtır.

Seferberliğin ilk..'zamanlânnda 
ordunun hududlanmızda toplanma-

V.
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sııli gizleyecek, meydan muharebe
lerinde ordunun harekâtını 'ğöster- 
miyecek yine ağaçlardın ; >

Ormanları- .buknâfi fnemleket 
düşman istilâsından - kurtulunca 
rbahvuharap olan evim, ağılını, am
barım: köprüsünü, çiftinf Çubuğunu 
âz Zamanda yerine getirebilir. İşte 
onun İçindir ki istilâ ettikleri mem
leketleri terkeden düşıhân :ordulah 
i  memleketin bilhassa ormanlarını 
ateşlemeği ihm al! etmemişlerdir.

Ormanların düşmanları
Ağaç, birliğinin memleketimizin 

İktisadî ye içtimaî vhayatındakirol- 
lerinih/yukarda - gördükten sonrâ 
şimdiden mevcudiyetine kasteden 
ve bilhâssâ; memleketiniz için mü
him nlan; düşmanlarım inütalea eh 
memiz: lâzımdır.,

Bu gün.memleketimizde tama-' 
men ağaÇşiZ -gömlen .fakat vaktile 
sık v& zengin .ağaçlıkları v!e orman
ları bulunduğu * kısmen tarih ile kısf 
men. dkrivâyet ye izlerile müeyvet 
olan sah.alar.da ormanların kaybol- 
ihâşı Anadolu kıt'asinin muhtelif 
devirlerde şarktan garba, ve garp- 
|ah sarka: akınlar yapan orduların 
harekâtına sahne olmasından ileri 
■ğhldiğinden: sarf m azar bu -günün 
tahrip âmil] eri gâyriuzvî Ve. uzyî 
olmak üzere iki kısma; ayrılır.

. -A y;Oaytitia5yî âmiller Rüzgâr
lar, firtmâlar, kasırgalar* çığlardır.

Memleketimizde: bu. vamillerin 
tesirile tahribe nğramış .ağaçlıklar 
ormanlar görmedim y e- işitmedim .

memleketimiz 'için en korkunç 
ğâyrinz^: âmil ; yalnız;:: yangınlar 
gösterilebliirsede bu, haddi zatinde

§âyi — ' : ' ! :

kendiliğinden vukua gelmediği için 
ben bunu da uzvj amillerin tesir
leri^iheyâtnhda gösterdim.

B ) Uzv$ âmiller; Nebati ve 
hayvani âc ille rd ir. Hayvani âmil
ler'ihsanların Ve'hayvanların tesir
leridir||

a — Nebatî âmiller , muhtelif 
hastalıklar tevlit eden’ müessirler
dir. Gezdiğim mmtakalarda dunla
rın sayanı dikkat bir tahribatına 
şahit ölmadııh.

b — insanların tahribatı.;. In: 
sanların ormanlara karşı daima 
minnet Ve şükrâh île hâl&h büyük 
bir: dikkat ile muhafaza ve imâHâ- 
rina savaşmaları lâzım - gelirkeıi 
fertlerin mahdut olan ömürleri.eline 
geçirdiği herhangi bir servet m en - 
bamdabu hayâtının devamı müdde- 
tinee istifade temininden başka bir- 
şey düşündürmez. Tahribat muhtelif 
şekillerde tecelli ed e r:

1 Kendine lüzumu o1«mi; o; 
dunu almak üzere elindeM_ baltayı 
rasgele kullanması. Müterekki mem
leketlerde ba lta ,o rm an ın  bâyafcı. 
ve inkişafı için en birinci vâsıta 
iken bizde balta , ormanın , sade? 

I tahrip değil hayatına kasteden bir 
alet olmuştur. Hiç bir kaVtveTn- 
zibata riayet etmeden USul vh^ka1 
ide'., gütmeden odun almak/ kereste" 
yapmak; yalamuk-çjkarmak^<^pn' 
ligini denemek için baltay ı. salla
mak -ağaçlıkları mızın ve. 
inanlarımızın tahribinde başlıca 
âmil olmuştur >

2”̂ '  Tepesindeki" birkaç sürğü- 
. nü, bir iB  ye-.;
dirmek için kbçâ bir âğâöı devir-

ı ı  ı— —
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inekte tem idüt etmemek, keyf için 
genç fnianları pırasa doğrar gibi 
doğramaktan çekinmemek, ağaç
larımızın mahvını intaç etmiştir.

3 — Keyif için, yahut gelecek 
ilk baharda hayvana yeni çayır 
yetiştirmek için , keneleri temizle
mek. bal almak iki, sene için birkaç 
dönümlük kabili ziraat arazi açmak, 
mısır tarlasma domuz sokmamak 
ve daha sair birçok sebeplerle 
yapılan yangınlar her sene orman
larımızdan asgari bin hektannın 
mahvile neticelenmektedir.

C) Hayvanların tahribatı:
t Ormanlarımızda bulunan 

büyük ve küçük av hayvanlarının 
tahripkâr bir tesirlerini müşahede 
etmedim. Eesasen ormanlarımızın 
vaziyet ve hususiyetleri de buna 
meydan vermemektedir.

2 — Son zamanlarda Kara de
nizin bilhassa Rize f Samsun ve 
Sinop m ıntakalannda; Akdeniz 
havzasının dii İçel havalisinde haşa
ratın istilaî, korkunç bir hal aldığı 
tespit edilmiştir.

3 — Ormanlarımızın tahribinde 
en mühim âmil ray hayvanlandır.

1929 senesi istatistiklerine na
zaran memleketimizde hayvan mev
cudu şu miktardadır .

Koyun 13 000 000
Kıl keçi 8 000 000
Tiftik ’ 3 000 000
Kara sığır 5 000 000
Manda 500 000
At 400 000
Kısrak ve İğdiç 190 000
Katır 530 000

Merkep 930 000
D eve 80 000
Cetvelde görülen hayvan mik

tarı 31 000000 dan fazladır. Bu gün 
bilhassa cenup, garp ve şimal or
man mmtakalarımızda hayvan sü
rüleri yaz ve kış bilâ fasıla or
manlarda otlamaktadırlar. Mevcut 
hayvanlarımızın lâakal nısfı orman
larda barınıyor demektir.

Merkezî Avrupada bilhassa İs- 
viçrede, Avusturyada ve cenubî Al- 
manyada tutulan hesaplara nazaran 
bir hayvanin yüz günden ibaret 
olan yaz mevsiminde otlayabilmesi 
için muhtaç olduğu çayır hasılatı 
berveçhi atî tesbit edilmiştir. Bu 
cetvelde orta yaşta bir ineğin yaz
laması için muhtaç olduğu çayır 
hasılatı vahidi kıyası itibar edilmiş 
ve diğerleri ona kıyas edilmiştir:

İsviçre Avusturva
İki ve daha ziyade-yaşta inek 1 1
Senelik Dana 1/4 1/4
Senelik Sığır 1/2 1/2
Genç Boğa 2/3 - — 4İ
Yaşlı Boğa 1 1
Bir yaşında Beygir 2 . 2
İki ve daha yaşlı Beygir 3ve4 3ve4
Keçi 1/5 ' 1/6
Koyun 1/5 1/6
Domuz 1/3
Bir yaşından aşağı Domuz mğm 1/4
Bir yaşından yukarı » — 1/2
Kısrak — 1

Avusturyada iyi bakılmış bir 
merada0,7-1; orta bonitette 1-2 edna 
bonitette 2-3 hektarda bir inek ot
layabilir. Buna tekabül eden pr
inan merası 4,5-6 hektardır . ( bir 
meranın tahammülü 500 kilogram- 
bir ineğin yüz günden ibaret olan

%
ş

%
ff

I



Adana nın Pos ormanında Aciman tepesi [uşakta  görülen 
tepeler Toroslarm en yüksek tepelerinden Demirkazık 

silsilesidir J  orman hudutu intihaisi rakım  
ik i binden fasla

15-8-929 Foto Macit

Kös orm anında n a k liy a t:

Sağda ve ortada: Kuru oluk, solda bir orman şosast.
Foto : Nurettin

1 /

I
i

Yüksek Karadeniz ormanlarında hiç eksik olmayan 
sislerden, İnebolu; Çoka doruğu civarı

Foto : Aptullah

Kös orm anında :
S a ğ d a : B ir  ku ru  oluk ortada Göller yaylasında kar ve rüsgâr 

tesiri ile eğri büyüm üş bir sarı çam , solda : Dekovil hattı
Foto : Nurjttin ve Ltttfi
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yazlığına kâfi gelecek ot rmktanna 
göre takdir olunur.)

Bir ineğin yalnız yüz günlük ot 
ihtiyacını bir hektarlık hakiki iner - 
adan temin ettiği halde ormandan 
ancak dört 4 - 6  hektarı gezerek 
temin edeceği düşünülürse senenin 
360 günü ormandan otlayan hay
vanın ormanlarımıza yapacağı tah- 
ribatrn azemeti kendiliğinden an
laşılır.

Hayvan raymin ormanlarda hu
sule getirdiği tahribat iki kısımdır. 
Toprakta ve ağaçlarda.

Hayvan ormanda dolaşırken 
cüsselerinin siklerine göre toprağı 
sıkıştırır, .k'aîıl&şan toprağa tohum 
nufuz edemez intaş edemez; toprak 
yağmur sularım zaptedemez' sel 
teşkiline âmil olur. Toprağa suyun 
nufuZuna mani olıir, kurak mevsim
de toprağın büsbütün kurumasına 
sebep olur.

Dik ve 'meyilli yamaçlarda top
rağın kaymasına, akmasına Sebep 
olur. deİi derecikler teşekkülederi' 
Fransanın Alp ve Pirene raıntaka- 
larında koyunlann sebebiyet ver
dikleri deh çaylar bunun ren bariz 
delilidir.

Otlan yediğinden toprağın zaif- 
lemesine sebep olur. . Binaenaleyh 
hayvan toprağın hikemî ve kimyevî 
evsafım bozar.

Toprağm ıslak ve yumuşak bu
lunduğu mevsimlerde bilhassa bü
yük hayvanlar sathî olan kökleri 
incitirler paralarlar çürümeye ve 
tufevlâtm yerleşmesine sebep ola
rak ormanın mahvım tacil ederler.

Hayvan» tohumların intaşma

mani olur, genç fidanları bTA&ı 
kırar* kabuklarım sıyırır, birçok 
orman nebatatının yetişmemesine^ 
sebep olur .

Hayvanın dişleri ile yaptığı 
zarar diğer zararlardan pek çoktur. 
Bu küçük hayvanların o büyük or
manları küçük midelerine yerleş
tirmeleri ormanların mahvına sebe
biyet verir.

Hayvanın ısırmasından tepe 
sürğünü, yaprak ' ve ibrelerini 
gâybeden ğenç ağaçlarda tecessüm 
dürür, ağaç bu uzuvlarım tekrar 
meydana getirmek mecburiyetin
dedir I

( Leclerc du Şablon ) na göre 
bir ağacın yapraklarının tam teşek
külü için azottan arı ihtiyat mevadı 
ğıdaiyenin 1/5 nin istihlâki lazım 
gelmektedir.

Ağaç keyfiyet itibarile de karar 
görür. Muhtelif tarihlerde tepeleri 
kopanlan, kabuklan soyulan ağaç 
arlık istenilen gövdeyi teşkil ede
mez .

; Hayvan rayi her ormanda 
valiniz bir defaya mahsus olmayup 
her sene tekerrür/dtiği için or
manlarımızın bu yüzden uğradığı 
tahribat kendiÜğinden anlaşılır.

Ağaç kendisini hayvanın dişin
den kurtaracak boy^ îğelmeiye ka
dar çok çekeceği vardır. Isviçrede. 
muhtelif mıntakâlarda yapılan test- 
kikatta hayvanın ısırmış olduğu bir 
ladinin otuz, yaşında olmasına rağ
men 18 milimetre kütnı pîdûğjâ- 
anlaşılmış, bir diğerinin 1.25 metr^ 
boyunda topraktan 40 sdfifcn iriı-
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f&Hidvî IS kutra malik ol-

t Fimkfeuuser) in bu lıususta
tetkiket neticesi şayanı

dikkat oKUuhından buraya d ere edil-

Asjst- a#^  afeti senelik halka genişliği vaş
orta asğari azami

i 0.55 0,28 1,06 12-51
ur i 0,37 0,26 0,50 8-22

Mete* 4 0 ,4 5 0,25 0,75 10-44
| w  ***mı 10 0,56 0,33 0,71 25-46
Ç mgi 4 0,71 0,45 1,05 13-28

Muhtelif topraklar üzerinde ye- 
ûsaıis olan şu ağaçlardan kat’i ne-, 
tk v  çıkanlmazsada aynı muhitte 
ve synı yaştaki ağaçlardan ısmlan 
r e  ısurıhniyaıı ağaçların odun kütle- 
am n ı ; 100 nisbetine tekabül et- 
Ik İ görülmüştür. Genç bir ormamn 
havran rayından mütevellit tahri
battan kurtulabilmesi için 30 - 40 
sene geçmesi lâzım olduğuna ğöre 
senevi tecessüm zayiatı 1/5 kadar-

dııv (Emmermann) yüksek dağlar
da ray < iolayisile ormanların teces
süm zayiatlarının miktarını istih- 
salâtı seneviyelerinin 1/10 nuna 
muadil olduğunu tahmin etmektedir. 
(Dağ ormanlarının nisbeteu seyrek 
olduğu m alûm dur).

Şu hesapça 6 000 000 hektar 
ormanlarımızda yalınız hayvan rayi 
dolayisile tecessüm zayiatımız as- 
ğari i 000 000 metre mikâptır . 
Bu da vasati 2 OoO 000 lira de
mektir .

Bu zayiattan mada toprağın 
hikemî ve kimyevî evsafım bozarak 
tabiî tensili güçleştirmesi, gönç fi
danların yetişmesine mani olması, 
yetişmiş ağaçların gövdelerini boz
ması gibi zararlar da hesap edilirse 
hayvan rayinin yaptığı zararların, 
her sene 3 - 5  milyon liraya baliğ 
olduğu görülür .

(Birinci kısmın sonu)
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G ö r ü ş l e r
Orman s iy a se ti:
Mecmuamızın bu sayısında Kâ- 

müran B. arkadaşımız ormancılığı
mızdan bahsederken orman siyase
tinin tesbitini ileri sürüyor. Arka
daşımız acaba orman siyasetimizin, 
daha evvelkilerin yaptığı ve yap
maya başladığı işleri bozmak ve 
her akla geleni yapmak olduğunu 
ve bunun artık bir teamül halini 
aldığını bilmiyorlar mı'?

Haberiniz var mı ?

Geçenlerde gazetelerde okuduk; 
Türkiye’mizde mevcut olduğu iddia 
edilen sekiz buçuk milyon kektar 
vüsatindeki ormanların kıymeti tam 
400 milyar lira imiş. Şu halde va- 
sa tr olarak bir hektar ormanın 
kıymeti 47,000 küsur lira tutuyor.

Başka milletlerin ormancıları 
ormanlarının kıymetini getirdiği 
hasılata göre tahmin' ederler. Biz
de de daima bir servet addedilen 
ormanlar eğer hakikaten bukadar 
kıymetli ise acaba kaç para safi 
hasılat veriyor? Ben hesapladım ; 
Yüzde üç cüzi faizini iki mil
yon buldum. Açabâ ormanlarımızı 
bu bir senelik faizi mukabilinde 
satmak istesek alacak bulunur mu? 
Ne dersiniz. İnsan o beyanatı oku
yunca akima acem şahmın saray 
hikâyesi geliyor.

Yamlıyormuşuz :
Martta yeniden dört amenaj-

man grupu teşkil edilecek denil i 
yordu. Mert geldi, daha bir ses 
şada yok ama, bu tahakkuk eder 
ve denildiği gibi mevcut orman 
mühendislerinden bazılarının va
zifeleri mücavir mıntakadaki arka
daşlarına verilerek bunlar da ame- 
najeye memur edilirlerse bunca 
zamandır mevcut mühendislerimiz 
kifayet etmiyor diye boşuna çene 
yorduğumuza emin olacağım ve 
o zaman, siz de ey mühedis arka
daşlar; mıntakamız vasi, iş göre
miyoruz demeyiniz.

Cümhuriyet gazetesi son nüs
hasından birinde baş mekalesini 
yine ormancılığa hasretmiş. Ahmet 
İhsan B. Kaı aköy ile Bozöyük ara
sındaki Karasu civarının ve Ahi 
dağınm yirmi beş sene evvelki or
manlarının yerinde yeller esdiğini 
yana yakıla anlatıyor ve o zaman 
tüccar sıfatile yirmibeş sene evvel 
gittiği ormanda Fen memurunun [*] 
darbu tamgasmı (!) anlatırken ; o 
gün gittik, ertesi gün damga yap
maya gidelim derken : yedik, iç- 

• tik ya , buraya da geldik « damga

[*] Ahmet İhsan B. Bu yazısında 
Fen memuru ve mühendislerden bahsedi
yor. Ben yirmibeş sene evvelki ormancı
lığı pek iyi bilmiyorum ama, duyduğu
muza nazaran o tarihlerde bu işleri sü
vari memurları görüyormuş. Eski bir 
ormancı da «D» harfli kaim damgası yok 

diyor. Ihsan B. acuba hayalden mi bahset
miş.
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arıyorsa» işte * dİ\v köyün kena
rında seuet*x\v evvel damgalanmış 
ağav‘kırı gösterdiklerini yazıyor . 
Bizden »vade yirmi bos sene evvl* 
kt ermanedatı. alâkadar eden bu 
söılerv verilerek cavabı 'onlara 
KmbvvHmın.

Mmtahassıslar (!)

Yine ormancılığımız için Avru
pa'dan tam altı tane mutahassıs 
gelecekmiş. Eşyada olduğu gibi bıı 
işlejde de bir parça yerli mutahas- 
sssa kıymet verilmesini isteyo- 
ruz- Bunun için İktisat ve Tasarruf 
Cemiyetinin kulaklan çınlasın..

Bugüne kadar getirdiğimiz mu 
tahassıslardan en son gelen P ro f . 
Bemhard’dan maadası orman bek

çisi idiler. Bu sonuncudan da et
tiğimiz istifa d e daha meydanda 
yok. İş böyle iken halâ mutahas- 
sıs demekteki mâna aıılaşılmıyor.Şıı, 
Avrupa’nın orman bekçilerine ver
diğimiz itibar ve paranın varisim 
kendimize, kendi mutahassıslan- 
mıza versek ne olur acaba !

Buda n e !

Geçenlerde bir orman mühendisi, 
mafevkinin; Baltalık plânları, ame- 
najmandan sayılmaz diye tazminat 
vermediğini söyliyordu. Amenajma- 
ııın ne olduğunu bilmiyen bu mes
lektaşımıza hiçolmazsa bir lügat 
kitabı tedarik etmesini tavsiye ede
riz. Yoksa baltalığı ormandan say
mıyorlar mı ?

* *

i -
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Avdan ve Avcıdan
Martta ne olur, neler yapılır:

Bu ayda ördek avı biraz hafif* 
ler. Maamafıh havalar matlup şe
raiti gösterirse fena neticeler alın
maz.

Domuzlar yavrulamağa başla
dığından ormanlarda sık sık aile
lerine tesadüf olunur. Fakat bu 
sıralarda gayet hassas oldukla tın
dan avlanmaları zorlaşır.

Geyikler boynuzlarım düşûrür- 
ler.

Karatavuk :
Mevsiminde avdan boş dönme

mek için lıemen her avcının ara
dığı bir kuştur. Koru ve baltalık 
ormanlarda hatta çalılıklarda tesa
düf olunur. Çünkü hem böcek, hem 
de yemiş yerler. Her mevsimde 
îstanbpl ve civarında bulunabilir. 
Gagaları sarı ve kendileri isimle-; 
rine mutabık bir renktedirler. Pek 
çok avcılar- bu kuşu toygar ile 
karıştırırlar. Çalılık içerisinde vu- 
rulsa bile bulunup çıkarılması hem 
avcıyı, hem de köpeği üzer. Maa- 
mafih eli böş döıımektense çan
taya bir iki karatavuk atmak daima 
tercih olunmaktadır.

Karaca :
Memleketimizde vakitli, vakit

siz avlanan ve bu suretle nesli 
inkiraza doğru giden sevimli bir 
hayvandır. Bazı acemi avcıların

geyik ile karıştırdığı bu hayvanın 
bu satırlarda yaşayış tarzını yaza
cağım. Bunlar baltalık ve sık ol
mak şartile genç yaştaki koruluk
larda yaşar ve çift gezerler. Ça
yırlıklarda çok dolaşırlar. Böğürt
len, katırtırnağı ve filizi çok se
verler. Maamafih atdikenine de 
can verirler. Ye bu yüzden de çok 
avlanırlar. Doğurma mevsimi ni
san ve mayıstır. Binaenaleyh bu 
sıralarda karaca avı pek tavsiye 
edilemez. Uzaktan erkek veya di
şisini tefrik edeceğine güvenen 
avcılara sözümüz yoktur.

Avcı ve köpek :
Avcı köpeği ile bizzat meşgul 

olmalıdır. Sabah ve akşam köpek 
ile mutlaka müsaadesi nisbetinde 
vakit geçirmelidir. Köpeği velev, 
yabancı dahi olsa hiç bir kimseye 
karşı havlamağa alıştırmamalıdır. 
Zira av esnasında hazan pek gü
lünç vaziyetler talıaddüs eder.

İlkbaharda köpekler pek ishal 
olmazlar ve bu mevsimde alelek- 
ser karnı ağrısına tutulurlar ve o 
zaman yeşil ot yemeye başladık
ları görülür. İşte bu sıralarda kö
pek iki defa yemek yemez ve 
aynı zamanda durgun olursa hara
reti olup olmadığına bakmalı ve 
aksi halde derhal tedavisine baş
lamalıdır. Av sabahları köpeğe 
fazla yemek vermemeli ve bir iki 
parça kuru ekm ek. vermelidir. Av



YU ; 4 iş Sayı : 37

döttuşumiv w  kuvvetli bir
yemek v^nu^idir

i m  ç—fcjyttlf i :
Son samanlarda Fransa'da üç 

avvt cemiyetinin yeniden teessüs 
ettiğuu ve av kanunu ile ilmi av- 
cıkğtu tatbikini keudilerine gaye 
ittihaz ettiklerini haber alıyoruz. 
Bu emniyetler aynı zam nda or
mancı cemiyetleri ile temasta bu
lunacak. ve ormanlarda av hayva
natının tekessürüne çalışacaklar 
ve bâr istatistik yapacaklarmış. 
Bîrim avcı cemiyetinin ( ismini ba
ttı* işîdiyoruz, cismini bilmen. ) 
kulaktan çınlasın.

Kudurmuş köpek :
Kuduracak köpek bir hafta ev

vel yavaş yavaş yemekten kesilir. 
Gayet sakin görünür ye daima 
tenha yerler arar. Bir müddet son
ra her şeye karşı sinirlenir ve 
hatta sahibine bile hırlamağa baş
lar. Gözleri tabii vaziyetini kay
beder. En sonra ağzından salyeler 
akmağa başlar. Kuyruğu alelekser 
bacakları arasmda kısıktır. Kö

pekte bu hallerden biri görülür gö
rülmez biraz uzunca bir ip ile ku
lübesi yanma bağlanır ve yanma 
yaklaşmamak şartile her zamanki 
gibi kendisile meşgul olunur. Ya
vruları ve arkadaşlan uzaklaştırılır. 
Avda ve sair her hangi bir ma
halde kimin tarafından ısırıldığı ve 
yaralandığı anlaşılmayan her kö
pek hakkında bu tekayyudatı ifa 
etmek her halde faydadan hali 
değildir. Fransız amatör avcıların
dan Jean Marc bu tedabire riayet 
sayesinde gerek kendisin n ve ge
rek bir iki dostunun oldukça bü
yük tehlikelerin önüne geçtiğini 
beyan ve ilâve etmektedir. Bizim 
de kulağımızda bulunsun.

Bir istatistik : Avcı bir İngiliz 
miralayı bir sene zarfında 1600 
tane Sülün avlamış. Bu sülünler 
bir senede 17000 yumurta vere
bileceğine nazaran bu yumurtalar
dan 12000 sülün çıkabilirmiş. Ne 
dersiniz, evdeki hesap çarşıya 
uyarsa... Bizim avcılar acaba ne 
âlemde ? .

Zoraki avcı
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Dağgülü ( Ormangülü ) Ağı
Rhododendron ( Alpenrose)

Süpürge otu, çalı fundası (Cal- 
luna vulgaris, Erica arborea) ,  
Kocayemiş ( Arbutus Unedo), Ayı 
üzümleri ( Vaccinium ) gibi ağaç 
fundası ( Ericaceae ) familyasına 
mensup olan dağgülleri ( Rhodo
dendron) cinsi yaz, kış daimî 
yeşil kalan yaprakları ve güzel 
renkli (kırmızı, pembe, portakal ve 
sankırmızı |  ye honi vari ( say
van =  Dölden) çiçeklerde temayüz 
ederler. =

Dağgülleri; bilhassa yüksek 
yerlerde yetişirler. Optimumlan 
buradadır. İntişar sahaları pek 
vasidir. Avrupa, Asya ve Ameri- 
ka’nui mevzuubahis optimal saha
larında pek vasi bloklar teşkil 
etmekte ve bilhasa Himalaya’da 
büyiik bir ihtişam ile tenebbüt 
etmektedir. Himalaya’da bunun 
kadar küşayişli tenebbüt' gösteren 
hiç bir çalıya tesadüf edilmez. 
Himalaya dağlarının bu emsalsiz 
çalısını aynı zamanda tabiatın ibda 
kudretlerinin canlı ve bariz bir 
nümunesi olarak gösterebiliriz.

Avrupa ve Anadolu’da yaşayan 
Rhododendron’lar âzami 3—4 metre 
boylanırken. Amerika’da 6—7 ve 
Asya’da (Himalaya’da) yaşayanlar

Müderris :

Esat Muhlis

ve bilhassa Gümüşîyaprakh dağgülü 
( Rhododendron argenteum ) nev’i 
adeta ağaç yüksekliğimde ( 8 - 9  
m etre) bir irtifa iktisap eder, 
yaprak ve çiçekleri bizim bildiği
miz Rhododendron Pontica ( pon- 
tisches Alpenrose ) nmkinden bir 
kaç misli daha büyük olur.

Rhododendron’un şamil olduğu 
varyeteler müteaddittir. Başlıcalan:

Tüylü dağgülü ( Rhörodendron 
hirsutum =  Wimperhaarige Alpe
nrose).

Paskırmızısı renkh, tüysüz yap
raklı dağgülü |  Rh. fernıgineüm= 
Rostfarbige Alpenrose).

Büyük yapraklı dağgülü ( Rh. 
maximum =  Grosswüchsige Al - 
penrose).

Kafkasya dağgülü (Rh. Cauca- 
cicum=Kaukasische Alpenrose).

Amur ve Dahur dağgülü .( Rh. 
Dahuricum =  Dahurische Alpen
rose).

Gümüşü yapraklı dağgülü (Rh. 
argenteum ==.Silberfarbige Alpen
rose).

Toros dağgülü (Rh. Tauricum. 
Chrysanthum ==. Taurische Alpen
rose).

mm



( Rh. SİbfiPI'
\  ^  «• S^^risehe Aipenrose),

1*$^$  ( Karadeniz ) İdaggölü 
^  *  Pontische Alpaû-
Ş\}Ö*?V
|  Bsa nevilerden;

Tüylü davu lu  (Rh. hirsutum= 
^^ö^âdtöarige Alpenrose) ile 
İÖl Ferrugıneum Avrupa ||j|p£ ; 
ri&da löüıımşirdirler. Birincilinde 
yaprakların altı yeşil ve kirpikli
dir. Bilhassa kireci bol topraklarda 

Sösatr. İkincisinde yaprakların altı 
pas kırmızısı renginde ve tüysüz
dür. Kireçsiz topraklan * sever. 
Azami irtifaları 2—2,5 arasında 
remevvöç eder.

Rh. maximum (büyük dağgülü) 
Amerika’nın ratıp ormanlarında 
yaşar ve- 6 - 7 metre bir irtifa 
keşbeder.

Rh. Çaucasicum ( Kafkasya 
kafkasya dağlanmn yük

seklerinde ve bilhassa kayın 
ormanlarının altında yaşar, Tesi-'. 
ran hâriciyeye karşı gayet muatı- 
n k  bir nevidir. Bir çok varyeteleri 
vardır.

Rh. Dahuricum ( Dahur dag- 
gEİâ } Amur ve.; Dahnr havalisinin 
ranp cemanlarında yaşar.

RL. Argenieum ( Gümüşi yap
raklı dağgülü > merkep Asya ile 
H ğ tah y a  dağlarını teshin eden 
be nev'in yapraklarmm altı tüylü 
ve gümüşü renktedir. Yapraklar 
tszxm ve ^ . :nşir (Buxus); yapraklan 
kahahğmdariır- Merkezî Asya .dağ
lam an hAİrirm kesilen bu nevrin ,. 
2 i  varyetesi vardır. Beyaz, altm
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sarısı, kıpkırmızı, kaimen. kırmızısı 
' ve kirmizısı i  tonlarında
tenevvü eden güzel çiçekleri ile 

: bu varyeteler mu bitlerinin ihtişam 
ve güzelliğini gayrikabili tasavvur 
bir dereceye -çıkarmaktadırlar.

Bu varyetelerden dağların 2000 
metreden aşağılarında tenebbüt 
edenlerin çiçek letafeti ve bilhassa 
cesametleri aşağı indikçe küçül
meye başlar. Bazı varyetelerin 
yapraklan havi oldukları narkotik- 
( uyuşturucu ) maddeler -dolayısüe' 
hayvanların tecavüzünden masun 
kalırken diğer bazılarının yaprak
lan bilakis iyi bir hayvan yemi 
teşkil etmektedirler. Diğer bazı 
varyeteler oymacılıkta müstamel 
mükemmel bir hasep verdiği 
gibi bazılan da huşlar gibi kabuk
larını peryodik bir surette atar 
ve zeminlerini kırmızımsı ve ipek 
kâğıt gibi ince kabuk levhalard^ 
setrederler.

■ İşte; kendisinden bukadar kork
tuğumuz bizdeki hem cinsine kıya?; 
sen BSmalaya; dağlarimn yüksek; 
nevahisinin karakteristik ve muh
teşem timsalinin temsil ettiği 
debdebe ve tenevvü bu dereçe 
vasi ve şümullüdür.

Rh. Tauricum, Chrysantum 
yani Toros dağgülünün çiçekleri 
sankırmızı olup ;,3^r^ş:-dâğlhrmm 
ormanlarmda tabakai tabtaniyeyi; 
teşkil etmektedir.

Rh. Sibirica (Sibirya dağgülü) 
nev’i kısmen müsteldl bir neyi 
kısmen Toros" nev’inin bir varyer 
tesi olarak telâkki olunmaktadır.

Büyük sarı çiçekli dağgülü
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namile tamlan bu neviden ihzar 
edilen bir çay hâttâ vereni, şişkin
liklerine (nakris’e) karşı belli başlı 
bir üâç plarak tanılmıştır.

Rh. Pontica (Pontos veya Kara
deniz - dağgülü) Pontos dağdan 
havalisine bas olan bu nevi Câs- 
tanetum .ve bilhassa' Fagetum 
mıntakalarnâdâki ormanlardaU?; ve& 
Fagetum optimumunda bulunan 
kayınların mütecanis meşcereler. 
teşkil ettiği yerlerle, kaym - meşe 
y e  kaym - köknar mahlut meşçee 
relerinin altında hakmi bir tabakai. 
tahtaniye halinde yaşarlar•.

^|şte. Kâradeniz mailelerinin bu 
nevi, meşçerelerinde görülen en 
mühim' çalı dağgülü ; ( Rh. Ponti 
ca) dır.

Briea ârborea (fu :da) 1ar, yalnız* 
güneş; " gören açık mahallerde ve 

topraklan " ^ ş p ^ t t i ğ i  için 
h e r le rd e  tabakai tahtaniye; olarak 
^E km em ektedir. Hakhmyet,.AE?
İ |h a t, burada- evvelkindedir.

^Kuvvetli serin - topraklari? v e. 
ratıp havalar ; talebede»- Orrnan- 
ğülünün Karadeniz; mailesinde 

■ çablara rnsbetle hakimiyet 
iktisabetmesî, kâradeniz mailesinin 

eteklerde ( Faget um ) ,  
900-metreye kadar olan yüksek 

Gşakulî 1 h u ,
şeraiti, tenebbüdyeyi temin eden* 
kayın gibi serin bir iklim talebe
mle^ ye; E p t^h lam ıı serin tutan 
ağaç nevilerinin (Optimal) sahaları

inektedir.
‘Ve:,-emsalinin Optimal 

hudutlarının haricine çıktıkları ve

bımun neticesi olarak mütecanis 
bir hâlde-, tutuuarnıyarak daha 
yukarıdaki zon ağaçlarının ve bu 
şıkta, köknarların da tenebbûr 
tüne müsaade ettiği 900 metreden 
( vasati olarak ) sonraki yüksek- 
erde; tyani köknar zonunun alt 
hudutlannm başladığı; yerlerde 
(Abietum) teşkil ettiği köknar ile 
mahlut meşcerelerde de bu çalının 
yeüşri^hi görüyoruz. . Bu itibarla 
400 :1400 metreye kadar uzanan 
şu hududu intişariyesi dahilinde 
( Rh. Pontica ) rnn en mebzul ve 
amrşızcasına yetiştiği mahaller, top- 
raMan- kuvvetli, serin; havası- 
bilhassa devrei tenebbüt zarfında. 
(Yaz ^ylan) ratıp yerlerle kesafşE 
asgari o,4 ve azamî 0,8 olan 
.vasat, seyrek meşeerelerdir.

Bu şeraitde Ormangüiü, üç. 
-metreyi mütacaviz. irtifalar keş; 
beder. Tercihan işgal ettiği tevec-'. 
cühler, ilk defada şimal (I) şimali. 

:%arbî vç;. şarkî ( I I ) teveecübfeçiîe; 
ikinci sâfhada, * garp ve şark, 

tteyeccühleridir.
. Geîrup teveccülüerinde ya hiç 

^ğözü^ez-; .;Veya pek cılız 
Ormangülünün biyolojisi etrafinda 
Zonguldak ve Bolu ormanlarmda 
yaptığım müşahedeler, ratıp ; bnf 
toprak ve ratıp bir hava istiyen 
bu çabnın şu cıbdEyoti' do la^E ^»?

1 —; Cenup cephelerini ^ 'iste
mediği.

, 2 — Pek kesif meşcerelerde 
boğularak tü n y e |h o â ^ ^ ^ 3

3 — Meşcerelerin yanm göl- 
; gesi altında îş ^  ojmancı için feci 

bir şekilde -en ^  yetiştiğini.



Ya : İ San : 87

4 M^vvıvlvrin sevrekleşfi- 
nhhgt w  binaenaleyh güneşin 

’ | N ^ ı  mahallerde bilakis faaliye
tini kaybederek sürgün ve bilhassa 
VİçekUnînin yavaş yavaş kurumağa 
haşla-fiğ: ve bu şeraitte nebatın 
heyeti urmmıivesinin cılız bir hal 
alarak gitgide kurumağa yüz 
ît:*! ığtınu göstermişi ir.

Karadeniz ormanlarımızda tah
tanı tabakalar halinde türeyen 
âblardan Dağgülü kadar geçici
lerin ve bilhassa ormancının göz
lerini üzerinde tevkifettiren başka 
bîr çalı tasavvur edilemez. Yem
yeşil yaprakları, güzel vaziyeti 
esharile, haricen öyle sempatik 
bir yüzü vardır ki bunu görmek 
fırsatını bulan her ormancı, behe
mehal yanma gider ve orman 
toprağım o kadar mütehakkimane 
kaplayan bu, içinden geçilmeyecek 
kadar sık verinsan boyunu geçen 
çalının fecaatinden, tahakhüm 
ettiği meşcerelerin tensili tabiisi: 
îtibarile ne tarzda kurtarılacağı, 
endişelerinden vareste kalmaz ve 
b«ı beÜyenin refı çareleri önünde 
azım boylu düşünüp taşınırlar.

Biz; bu çareleri yalnız bu neba 
tm teolojisinden çıkarabiliriz.

Hhododendron’un açıkta, tam 
ziya alan yerlerde ( bilfarz plato
larda ve seyrek, ziyaı meşcere- 
lerde çam) görünmeyen ve ancak 
vasati 0.6 kesafette meşcerelerde 
ise ( bilhassa kayın ve köknar) 
bilakis şahsı ve nesli itibarile en 
müsait şeraiti tenebbütiye göster
diğini düşünür, ana ağaçlarda 
tatbik edilecek esaslı ferahlan

dırma ve seyrekleştime katiyatile, 
sevdiği 0,6—0,7 derecesindeki kesa
feti ihlal etmekle mümkün olabi
leceği kanaati tebellür ediyor. 
Maamafiiı bunun tesiri bu çalının 
üzerinde devamlı ve dakik bir çok 
tecrübenin icrasına lüzum göste
riyor.

Ormangülünün kesmek veya 
kökünden çıkarmak suretile ayık
lanması, mucip olacağı fazla mas
raf yüzünden ne silvikültür ve 
ne de rentablite ııoktai nazarından 
doğru değildir. Bu çalıuın altında 
türediği kayın ve köknar orman
larının seyrek mahallerinde mevcut 
kayın tebezzürü tabiisini ve aynı 
zamanda toprağı, rüzgârlardan 
siyanetle kurumasına mani olmak
tadır.

Bilfarz tabii hadiseler ile veya 
vaki tahribat yüzünden ana ağaç
larının kalktığı meşcerelerde 
toprakta mevcut ormangülleri, 
himayesiz kalmış olan kayın fidan
larına karşı siper vazifesini deruhte 
etmekte ve fizyolojisi neticesi 
mutahassıl açıklığa tahammül ede
mediğinden yayâş yavaş kurumaya 
başlayan dallar arasında kayın 
fidanları muvaffakiyetle büyümek
tedir.

Şu halde vasıl olduğumuz ne
tice şu olabilir:

Rhododendronlâr, madem ki 
açık yerlerde, platolarda ve sey
rek, ziyai meşcerelerde muayyen 
bir tenebbüt gösremeyerek törepae 
inektedirler, o halde tebezzürü 
tabii müddetini asgari tutmak, 
tabiri diğerle, ana ağaçlarım uzun
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müddet sahada bırakmayacak olan 
kat’iyat şekilleri ile ormangülü
nün tabii olarak kurumasını intaç 
edecek en emin bir vasıta olsa 
gerektir.

Rhododendronlâr aynı zamanda 
köknar ibreleri üzerinde pas has
talığı meydana getiren Chrysomyxa 
Rhododendri mantarının esidyum- 
lan ( Acidium) na birinci derecede 
bir zemini tagaddi teşkil ederler.

Bu mantarın Teleto ve Uredo 
sporlarının yastıkları ( Teletospor 
ve Uredosporenlager) dağgülünün

yaprakları üzerinde ( Sporeidien ) 
ise ladin ibreleri üzerinde intaş 
eder. Ladin ibreleri üzerinde intaş 
eden Sporeidien lerden husule 
gelen miselyumdan çıkan ( Mice- 
lium) Spoecidium’Iar yaz aylarında 
( Temmuz, Ağustos ) ibreler üze
rinde görülen pas renkli kabar- 
cıklan ( Accidium abieti) yi yani 
lâdin ibreleri pasım tevlit eder. 
Miselyumların yaşadığı ibreler 
dökülürsede nebata çok mühim 
bir zaran dokunmadığı gibi bu 
mantarın ameli ve mühim haşara
tı da yoktur.-
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Garip bir a¥
luguterv'de Sommerset kont- 

h^şuûd& 'bor av kulûbüî geçenlerde- 
i^ :  ş f e k  avı tertip etmiş. Avcılar 
.**£&&& kökleri bir geyiğin 
u£^uûş;er ve oniki kilometrelik 
bîr takipten sonra hayvanı bir 
gev kenarında sıkıştırmışlar, fa k a t ' 
geyik buradan kaçmağa muvaffak

Bundan sonra tekrar takibA; 
bakayan  avcılar on beş kilometre"; 
ileride Şpescton civarında hay vanı 
lekrar sıkıştırmışlar, fakat yine 
kaçırmışlardır. Tekrar, Kingston 
ruamındaki bir kasaba *-kanarında?: 

-'^akrgffica zavallı geyik, kasabanın 
^ fe ş k la n n a  dalmış .ve bir müddet 
iî^ so k a k la r  arasmda kovalandık- 

şosaya çıkarak';,ypl 
üzerinde kaçmağa ; başlamış * 

js S ^ .d a  gide gide başka bir kasa
baya. dayanım? yn  bu kasabada

geçilerek yine .şoşa' boyunca . takip 
devam v etapşi: Pek yorgun çya* 
bitgin bir halde olan ^eyikcağns 
;en sonra j Ştoplegrode' köyüne?! 
girerek ; şokaklar arasında yo
lunu şaşırarak köy misafirha- 
nesinin bağçesine atlamış ye zar, 
zpr. kapıdan- içeri misâfirba-^ 
nenin barına girebilmiş ve orada 
yığılıp kalmıştır.

Misafirhane sahibi geyiği, üçü 
kadın olan avcılar gelinceye kadar 
muhafaza' etmiş ve avcılar gelinçe?. 
hayvancağızı kesmişler âdetleri 
üzere etini orada bulunan m e rk e p  
taksim edilmiştir. Bu avda avcılar, 
zavallı geyiği a ^ n ş  iki kilometre 
kövalamışlardır. Şosada sürgün 

lyapan bu inatçı İngiliz aycplaçı 
acaba bizim d a lan ın ızd a  - aİri^ 
kilometre takip yapabilecek kadar 
dâ- inatcı mıdırlar dersiniz.

Orman havadisleri
Zûâ^cldakta bina bulunmadı* 

>»r müddettenberi İstan- 
öcl'da bulunan dördüncü Amenaj- 

*^^|detin in  
em rüe' tekrar Zonguldak’a |  git-

Busçede rahsasaı kalmadığmdan 
arr enarâ-:ars ffn»plannm bu Şene de

Hazirandan evvelise çıkamıyacağı. 
peyleniyor..

. İki: aydanberi -rahatsız olduğu^ 
nu işittiğimiz İktisat vekâleti Or
man- İhaiât şubeşi MüdürüJŞadul- 
lah peym  berayi tebdilhayadüçay 
mezuniyet aldığını eğrendik. Arka
daşınıza geçıpş^olsun  der>ye;: 
sıhhat dileriz,-'; ;

Dİ \ JEMÎST.;

İpsala’lı İli flaydaf

î ş St İ s b u  /.

Eminönü Selâmet Ham birinci kat No. 1

Odun i e  ^omür üzerine;

İ 'bp 'pn  m ı |p m e ^  yap ılır

Telefon - İstanbul : 1088

Mecmuamızın üçüncü çildi geçen ğ ||ada 
hitam bulduğundan muhterem okuyucu
larımızın abonelerini tecdit fettirmelerini 
rica ederİM

İstanbul Türbe’de Tü rk i y e o rm ancüar cem i y eri nde .

Bİr sengüği Oji ik i nüsha iıibarile 300. a lu  aylığı 15Û ku
ruştur. Yazı ve. ilân işleri için mecmua müdürlüğüne. aıûKi^aaı;;-pilınelidir-



Merkezi:

İSTANBUL BAHTİYAR HAN

Telefon : B E Y O Ğ L U  1 6 6 2

İşletme müdürlüğü : A Y A N C I K

H e r  n e v i k e r e s le

d i r e k le r  I r o ı e s l e r

VE SAİRE
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içindekiler

Ağaçlama siyaseti .......................................... . . . ....................  M.

Orman işletmesinde'. . „ ..............................  _ ^  g g i^

Ormancılıkta fennî mesuliyet......................................  Feyzi

Görüşler ve F ik irler....................................... ............... . . . . .  Recep

Av mevsiminin nihayeti.................. ................................................ Aptülkadir

Ormangülü ( Rhododemdron ) hakkında bir t e n k it ..................  M ustafa Remzi

Kitahıyat.............  / ..................................... . . . . . ................ . § 1  £

Fiyatı 25 kuruştur
1931
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mmömi Selâmet Ham birinci kat No. 1

O dun ve köm ür üzerine

Toptan muamele yapılır

Telefon - İstanbul : 1088

İdare merkezimiz — İstanbul Türbe’de Türkiye ormancılar cemiyetinde

Abone şeraiti —- Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 ku 
ruştuT. Tazı ve ilân işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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Ağaçlama Siyaseti
(Geçen nüshadan mabaat)

İkinci kısım
Ağaçlama siyasetinin kendisi

Birinci kısımda ağaçlama siya 
setinin takibindeki hayatî zaruret 
anlaşıldıktan sonra burada siya
setin mevzuunu, gayesini, takip 
edilecek yollan, teşkilâtını ve bu 
siyasetin malî cihetini mütalea 
edebiliriz.

Ağaçlama siyasetinin m evzuu:

1 — Memleketimizde ötedenberi 
orniandan sayılan ve hakikaten 
de bundan gayri bir hususta kul- 
lanılamıyacak olan sahalann ağaç
lanması.

2 — Bu gün üzerinde ağaç bu- 
İunmiyan veya çok seyrek olan 
fakat ağaç yetiştirmek suretile 
imar ve istifadeleri kabil olabile
cek olan sahaların ağaçlanması.

Ağaçlama siyasetinin gayesi :
1 — Memleketimizin müstakbel 

inkişafına göre muhtaç olacağımız

odun iptidaî maddesinin mem leke
timiz dahilinde istihsali kabil olan
larının tamamım tem in ederek 
harice muhtaç etmemek.

2 — En yakın ye tabiî m ahreç
lerimiz olan memleketlere ham 
ve işlenmiş olarak ödün ihraç 
ederek ihracat muvazenemiz lehine 
menfaat temin etmek.

8 — Memleketin sıhhat ve iskân 
kabiliyetini terfi ve tezyit etmek, 
umumî manada ziraatin inkişafına 
hizmet, memleket müdafaasını ko
laylaştırmak-

4 Memleketimizin her tarafını 
beynelmilel seyrüseyahete müsait 
cazibeli bir şekilde ağaçla tezyin 
ederek bilvasıta nakit muvazene
miz lehine hizmet etmek.

Bıı gayenin husulü için memle
ketimizin vüs’atinin lâakal 0/° 20 - 
sinin yani 15.000.000 hektar saha
nın ağaçlanmasını tahakkuk et
tirmek.



ya  i i

Ağaçtan** siyasetinde takip edi
lecek J\m -

£ *  yol idari, hukukî ve fennî 
titeak Ötere öç istikamette fakat 
Mttvast olarak takip edilmesi lâ- 
2iinyx'len yoldur.

a ) İdari y o l:
I  — Medenî* ihtiyaçlarım temin, 

vöksek *■ kudretler yaratabilmekte 
feîriık yve iş tevziatı yapabilmek için 
fertlerin toplu bir kütle halinde 
bîr araya gelmeleri zaruridir. Vasi 
sahada dağmk bir halde olan halk 
kütlelerinden İktisadî bir terakki 
re  inkişaf beklenemez, içtimai ha
yat, fikri mübadele imkânı bulu
namaz.

Memleketimizin birçok mınta- 
k alarmda her karyenin evleri ara
sında yarımşar, birer saat mesa
feler vardır. Karye devri kilomet
relerce vasi sahalarda dağmk ve 
hemen hepsi orman içindedir.

Her tepede, her ağaç altında 
bir ev bir aile kurulmuş, divanlar 
yerleşmiş oldukça ağaçlarımızın 
kurtarılmasından ve yeniden ağaç 
yetiştirilmesinden bahsedilemez.

Bütün sene sürüsünün arkasın
dan çoluk çocuk sahilden yaylaya 
yayladan sahile taşman ve bütün 
hayatı ormanda geçen insan küt
leleri bulundukça ağaçlama siya
seti gayesini tahakkuk ettiremez

Bu vaziyette idari ve inzibati 
hatta içtimai tedbir tatbikine im
kân bulunamaz.

Binaenaleyh civarında ve içinde 
bulundukları ormanların işletilme
sinde en mükemmel işçi kuvvetini

teşkil edeceğine şüphe olmayan 
bu dağmk köy ve seyyar kütlele
rin muayyen bir mm taka dahilinde 
toplu bir halde bulunmalarım te
min edecek bir iskân siyaseti ta
kip edilmelidir.

2 — Ağaç yetiştirmek ve ona 
bakmak herşeyden evvel bir ahlak 
ve seciye meselesidir bu vadide 
halkın ruhunda esaslı bir inkılâp 
yapılmadıkça ağaçlama siyasetin
den büyük neticeler elde edilemez. 
Memleketimizde gerek eski devir
lerde ve ğıyek halen vukua geti
rilen ağaç tahribatının sebebi her 
şeyden evvel cehil, tabiata ve 
ağaca karşı olan muhabbet ve 
alâkanın azlığıdır.

Çocuğa ta aile kucağından baş- 
lıyarak ilk ve orta mektep haya
tinin sonuna kadar mütemadiyen 
tabiat sevgisi, ağaç muhabbeti 
telkin edilmelidir. Çocuğun taze 
dimağında ağacı Sevmenin millî 
bir vazife olduğunu, ağaç olmayın
ca kendisinin yaşayamayacağım, 
ağaçsız bir memleketin medeniyet 
iddiasında bulunamıyacağım yer
leştirmelidir. Ağaçlama siyasetinde 
muvaffakiyetin baş amili olan bu 
telkinatı aile ocaklarına kadar so
kabilmek mekteplerde tennnye 
etmek, tabiati tetkik mevzularmn 
ekseriya ağaç ve ağaçlıklar olması
nı temin etmek, vasi halk kütleleri 
arasında ağaç muhabbetini uyan
dırmak maarif programının en baş 
maddelerinden olmabdır.

3 — Hazarda ordu en mükem
mel bir mekteptir. Diğer faidele- 
rinden sarfınazar ağaçların mıis-
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takbel muharebatta memleketin mü
dafaası noktai nazarından olan 
ehemmiyetleri inkâr götürmez bir 
hakikat olduğuna göre ordunun 
ağaç yetiştirme teşkilâtı tevsi edil
meli her neferde ağaca karşı bir 
muhabbet ve sevgi uyandırmak 
bu sevgiyi nefer de tabiati saniye 
hükmüne sokmahdır.

4 — Son senelerde birçok feye
zanların memleketimizin mamure
lerini tahrip, en münbit ovaları
mızı çakıl ve taş deryasına kal- 
betmelerinin sebebi bu ovalardan 
geçen suların membalarındaki ve 
ovaların etrafındaki dağlarda bu- 
bulunan ormanların, ağaçlıkların 
tahribinden ileri geldiğine şüphe 
yoktur.

Ağaçların nehir ve çaylan uzun 
müddet beslediği, sel akıntılarını 
yavaşlatarak tesirlerini azalttığı 
hakikati karşısında hem memleke
tin birçok mahallerinde iskân ka
biliyetini tezyit hem de münbit 
ovalarımızdan tehlikesiz ziraat ya
pabilmek için takip olunan su işi
nin ağaçlama siyasetile birlikte 
takip edilmesi lâzımdır.

Ağaçların ve dolayısile orman
ların diğer nebatat mecmualarının 
kâffesinden daha çok su istihlâk 
ettikleri cihetle bataklıklamızın ku
rutulmasında ağaç yetiştirme işinin 
ön safta geleceğine şüphe yokrur.

5 — Yol ve şimendifer güzergâ
hlarında yâr ve kesintilerin tes
piti maksadile yapılan tesisat ağaç 
yetiştirerek takviye edilmelidir.

Güzergâhın tezyini de ancak 
ağaç yetiştirmekle kabil olur.

6 — Haricin odununa muhtaç 
olmamak, muhtelif ihtiyaçlarımıza 
yarayacak imalâtı temin için or
man sanayiinin inkişafını kolay
laştırmak ağaçlama siyasetinin 
gayesinin tahakkuku için lâzım 
olduğundan himaye edici gümrük 
siyaseti takip etmelidir.

7 — Fazla istihsalâtımızı kolay
lıkla ihraç edebilmek ve devamlı 
piyasalar kazanabilmek ağaçlama 
siyasetinin gayelerinin tahakkuku 
şartlarından olduğundan ticaret 
muahedelerinde bu ciheti de naza
rı itibara almalıdır.

8 — Odun istihsalâtımızm dahil 
ve hariç piyasalardan kolayca 
arzma ve fidan şevkinin teshiline 
müsait nakliye siyaseti takip et
melidir.

b) Hukukî yol:
1 —' Dünyadaki ormanlar, tabi- 

aten her mıntakada aynı nisbet 
ve vüsatte dağılmamıştır. Mem
leketimizin de şarkında ve garbın
da şimalinde ve cenubunda müsa
vi nisbette tevzi edilmemiştir. Bir 
kısım mıntakalanmızda ağaç bol- 
luğundau israfa gidilirken bir kı
sım mıntakalanmızda da diş kur
calayacak bir çöp bile yoktur.

Vatanın müdafaa ve muhafaza
sında memleketin şark ile garbın
da şimali ile cenubunda bir fark 
yoktur. Her taraf aynı kudsiyetle 
muhafaza ve müdafaa edilmekte
dir. Daha doğrusu millî hudutla
rımız dahilindeki mülk, milletin 
şahsiyeti maneviyesine aittir. Bi
naenaleyh bunun içindeki tabiî 
servetlerde umuma aittir.
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halk yurdunda tek 
Mv ağaçsan da mahrum kalarak 
u*evsiuun bütün şiddetile mücade
le evlivor yaım tarlasında buram 
Wr&«t tkvktüğü teri kurutmak için, 
sığınacak ufak bir ağaç gölgesi 
*ntft>ınnw en nihayet tarlasının 
hakkı olan gübreyi de yemeğini 
|%înnek, çamaşırım yıkamak ve 
kurutmak için ocağmda yakıyor. 
Buna mukabil orman içinde Ye 
Vukuunda oturan halk tabiatın bir 
lütfü neticesi bunun manevî zevk
lerinden bilâ kayduşart istifade 
ediyor diğerinin çektiği sıkıntı
ların acıların hiç birini duymuyor 
üstelik bir de orman servetinden 
Böeccanen istifade ediyor. Burada
ki müsavatsızlık aşikârdır.

Esasen ormanlarımızın mahvı
nın, ağaca karşı olan hürmetsiz- 
Sgin birinci sebebi de budur. Mec- 
canen ve her kayıttan azade ola
rak istifade edilen eşyanın israf 
ve tahrip edilmesinden tabiî. bir 
şey. olamaz.

İntifa hakkı, bu haktan istifade 
edenlerin İktisadî faaliyetlerini felce 
uğratmaktadır. Bunlar eski an’- 
anderin ipkasile iktifa ederler. 
Çâhşmâ şevk ve hevesleri yoktur. 
Her sene bilâ kayt ve şart açığını 
kapamağı, tuzunu sabununu tedarik 
etmeği kanun temin ettikten sonra 
bn insanlardan azamî faaliyet 
beklemek abes olur.

İntifa hakkı vermek, bir kısım 
halkı heyeti içtimaiyenin sırtında 
yaşatmak demektir. Ormanlar gibi 
umuma ait servetler üzerinde bir 
kısım halka intifa hakkı vermek

kurunu vüstaî ve iptidaî tedbirleri 
idame etmek demektir.

İntifa hakkı, ağaç yetiştirmek 
işini akim bıraktırır. Bu millî iş- 
umumileştirilerek umum milletin 
yapmakla mükellef bulunduğu iş
leri sırasına, konamaz.

Binaenaleyh ormanlardan mec
cani intifa hakkı yerine şimdilik 
köy sandıklarının bir varidatı 
şeklinde kalmak üzere muayyen 
bir bedel almması usulünün ika
mesi ağaçlama siyasetinin muvaf
fakiyet unsurlarından biridir.

* 2 — Hakikî ormanlık mıntaka 
içerisine yerleşmiş olan halkin or
manları mahvetmek bahasına zi
raat yapmağa yeltenmesi onun 
mesaisinin hedrolması ve ormanın 
da yok olmasile neticelenmektedir.

Bin müşkülâtla ormandan aça
bildiği ve azamî iki sene istifade 
edebileceği bir dönüm araziyi 
( çiftlik ) kelimesile tavsif etmek 
gülünç olmakla ; beraber hazindir. 
Vasi ülkemizde 14.000.000 halkın 
büyük .mesai sarfına mecbur ol
duğu bir devirde dağ başında or
man içinde neticesiz kuvvet sarf 
etmek millî kuvveti israf etmek, 
millî serveti mahvetmek demektir.

Bu gün memleketimizde mevcut 
31.000.000 dan fazla muhtelif cins 
hayvanlarımızın lâakal nısfının yaz 
ve kış ormanda barındığı oradan 
geçindiği muhakkaktır.

Orman, en fena bir mer’adır. 
Mütekâmil bir ziraat için orman 
mer’ası zarardan başka birşey ge
tirmez. Rayin ormanın ancak ka-
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pah meşcerelerinde yapılmasına 
müsaade edileceğinden burada 
hayvanın dişine geçecek ot pek 
azdır. Bununla beraber gölgede 
yetiştiği için ot hem sert lıem 
kıymeti gıdaiyesi düşüktür. Hay
vanlar orman için de usulü veç
hile bakılamaz; bilhassa gübrenin 
ormanda kalması ziraat için bü
yük zayiattır. Ormanın hayvan, 
gübresine ihtiyacı yoktur.

Hayvan ormanda gezdikçe etin
den ve sütünden de kaybeder.. 
Orman mer’ası açık mer’amn ver
diği hasılatın ancak 0/° 20 sini 
verir.

Bir ineğin yüz günlük yaz otla
ması için bir hektarlık açık mer’- 
aya mukabil 4 - 6 hektar orman 
mer’aâı lâzım olduğuna nazaran 
memleketimizin ekser yerlerinde 
bütün sene ormanda geçinen hay
vanın bu sahada mahvedeceği kü
çük ve büyük fidan adedinin tak
diri zor değildir. Ray yüzünden 
ormanlarımızın senelik istihsalâ- 
tındaki zayiatımızın derecesini yu
karda arzetmiştim. Mahvedilen fi
danların yerine yenilerinin dikil
mesi halinde yapılacak masrafı da 
buna ilâve edersek bu yüzden 
senelik zayiatımızın asgarî 3 - 5 
milyon liraya baliğ olduğuna şüp
he yoktur.

Hayvanların ormanda kâfi gıda 
alamamaları ve fazla dolaşmaları 
yüzünden sıkletlerinden yapacak
ları zayiat da göz önüne getiri
lirse orman mer’asmm ziraat ve 
hayvancılık için bir faidesi olma
dığı gibi memleket iktisadiyatım

da izrar etmekten başka bir ne
tice vermez.

Ormanlarda sürülerini otlatmak 
mecburiyeti, bir kısım halkı göçe
belikten kurtaramaz bunun mem
leket iktisadiyatı ve içtimaiyatı 
üzerinde yapacağı tesir ayrıca na
zarı dikkate alınmağa değer bir 
meseledir.

Binaenaleyh ziraat, hayvancılık 
ve ormancılık iş sahaları hudut
larının kat’î surette tanzimi sağlam 
bir ağaçlama siyaseti takibinin 
en mühim şartlanndandır.

3 — Orman, arazi ve mer’alar 
üzerindeki tasarruf iddialarının su
reti kafiyede halli ağaçlama siya
seti faaliyetini kolaylaştırır.

4 — Köy kanununun 14 üncü 
maddesinin 8 inci 9 üncü ve 29 un
cu fıkralarındaki vazifelerde 12 nci 
maddesindeki vazifeler gibi mec
burî vazifeler meyanına konma
lıdır.

Her köyün bir fidanlık yapmak, 
muntazam mer’ası olmayan köy
lerin bunu vücude getirmek, çayır 
yetiştirmek işleri de mecburî vazi
feler meyanına konm alıdır.

5 — Köy kanununun 12 nci mad- 
desiniu 6 inci fıkrasında her köy
lünün senede lâakal bir ağaç ye
tiştirmek mecburiyeti umumileş
tirilmeli ve memleketin muhtelif 
mıntakalarma göre senede bir 
gün ağaç günü olarak tespit, etti
rilmelidir.

îtalyadaki Faşist orman milis 
teşkilâtının memleketimizde tatbik 
kabiliyeti etüt edilmelidir.
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I - Ağaçlama siyasetinin tatbi

katında k'raî mes’uliyeti deruhte 
mütehassıs elemanlar

veö^tirtneh.
î  — Ağaç yetiştirmekte kullanı

lacak tohumların menşe ve mahi- 
veUetinin malûm olması bu siya
setin tahakkukundaki âmillerin en 
mûhimmidir.

Binaenaleyh tohumların evsaf 
ve mahiyetlerini tespit edecek 
nefasetlerini tekeffül edebilecek 
bâr ( orman tohum istasyonu ) 
tesis edilmelidir. Gerek memleket 
dahilinde toplanacak ve gerek 
hariçten getirilecek orman tohum
lanılın muayenesi ve memleketin 
muhtelif fidanlıklarına . ve teşcir 
sahalarına muktezi tohumları te
min ve sevketmekte bu istasyonun 
vazifesi cümlesinden olmalıdır.

3 — Merkezî Avrupada yapılan 
uzun tecrübeler neticesinde birçok 
ecnebi ağaçlar arasmda yalnız 
Ameıikada yetişen Duğlas ladini
nin 40 senede 60-70 santim kutur 
ve 20-25 metre irtifa aldığı tahak
kuk etmiş olmasile zamandan bü
yük istifade temin ettiren bu ağa- 
em vasi mikyasta yetiştirilmesine 
başlanmıştır.

Memleketimizde de halen mev
cut olmiyan ağaçlardan hanğileri- 
nin yetişmesinin mümkün olacaği 
tecrübe ve tetkik edilmeli işimize 
yarayacak ecnebi ağaçlanndanda 
bir kısmının yetiştirilmesi temin 
edilmelidir.

Binaenaleyh bo işle uğraşacak
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ve aynı zamanda fidan da yetiş
tirecek bir müessese vücude ge
tirmelidir.

4 — Memleketin muhtelif mm- 
takalarında fidanlıklar tesis etme
lidir. Belediye kanununun 33 üncü 
maddesile belediyelere tahmil edi
len fidanlıklar işinin süratle tahak
kukunu temin etmelidir.

5 — Ormanlarımızın baltalık 
ve diğer şekilleri bu günün ve 
yarının ihtiyaçlarım temin edemez. 
Müterekki memleketlerde terkedil
miştir. Bu şekiller orman sahasın
dan mütenevvi hasılat almacı me- 
neder. Azami istihsale müsait de
ğildir. Devlet ve vakfa ait orman
ların tamamımm, köy ve beledi
yelere ait balta,lıklarm muayyen 
bir kısmının koru ormanı şeklinde 
idare ettirilmesi esaslı kabul edilî 
melidir.

6 -  Ağaçlandırılacak olan saf 
halar tetkik ve tefrik edilerek ha
rita üzerinde tespit edilmeli ve 
memleket orman vüs’atinin lâakal 
umum arazimizin °/o 20 si derece
sine çıkarılması mecburiyeti, mev
cut ormanlık sahaların hududları- 
nm küçültülmesinin memnu olduğu 
kanunla teyit edilmelidir.

7 — Memleketin yaylaları, me- 
r’aları ve çayırlıkları tabiatın ya
rattığı vaziyetten çıkarılmak fen
nin icabına göre ıslah ve imar 
edilmeli; olmayan yerlerde sun’î 
çayırlıklar tesis edilmeli ; otcuhı- 
ğun bir san’at, ticaret mevzuu ol
masını teşvik ve temin etmelidir. 
Hayvana yarayan diğer ziraat 
mahsulleri ve bakayalarından is-
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tifade edilmek çâreleri aranmalı
dır.

Ağaçlama siyasetini takip 
ve tatbik edecek teşkilât

Ağaçlama siyasetinin bilhassa 
bizim için millî ve hayatî bir si
yaset olduğumu arzetmiştim. Bü
tün millet tarafından seyyanen 
görülmesi lâzımgelen bir iştir. Bi
naenaleyh resmî ve husûsî bütün 
teşkilâtlar bu işle alâkadardır. Bu 
teşkilâtlar ehemmiyetleri sirasile 
şunlardır:

1 — Bu millî işin görülmesin
de direktif verecek icabeden icraî 
teşkilâtı kurduracak, onu birçok 
adlî idari ve fennî kuv vetlerle /teç
hiz edecek vazii kanundur : Büyük 
millet meclisi.

2 Hükümet teşkilâtı umumiye- 
s i : bilfiil ve dolayısıle alâkadar 
olan vekâlet ve daireler.

. 3 — Belediye ve hususî idare 
teşkilâtları.

4 — Köy teşkilâtları.
5 — Meslekî teşkilatlar:
Ziraat odalan, Türkiye orman

lar cemiyeti.
6 -  Hususî teşkilâtlar:
Himayei eşcar cemiyeti
2 — 6 numaralarda gösterilen 

teşkilâtların bu işte ayrı ayrı ça
lışmaları bir faida temin edemiye- 
ceğinden heyeti umumiyesini hu
susî bir teşkilât altına alup ağaç
lama siyasetinin takip ve tatbikini 
bu hususî teşkilâta bırakmalıdır.

Alman orman siyasetinin takip ve 
tanziminde âmil olan Alman or
man meclisi ( Reichsforstwirt#chaf- 
tsart) gibi bir teşkilât vücude ge
tirilmesinin imkânı tetkik olunma
lıdır.

Ağaçlama siyasetinin 
malî ciheti

Memleketimizin lâakal %  20 
sinin yani takriben 15.000.000 
hektarının ağaçlık olması ağaçla
ma siyasetinin gayesinden olduğu 
takdirde bu muazzam gayenin ta
hakkuku için de büyük bir serma
yeye ihtiyaç vardır.

Lüzumu olan sermayeyi ve 
men’balarım bulabilmek için ışı 
iki kısma taksim etmek lâzımdır :

1 — 6.000.000 ormanlık saha
da ki faaliyet.

2 — Bunu °/0 20 ye iblağ için 
muktazî 9.000.000 hektarlık saha
daki faaliyet.

Birinci kısım vazife :
Bu sahada yapılacak işi aza

mî 50 senelik bir proğrama rap- 
tetmelidir, Bu iş doğrudan doğru
ya en büyük orman sahibi olan 
devletin orman ve vakıf idarele
rindeki teşkilâtlarına aittir. Bu 
dairelerin bütçelerindeki varidatla
rına her sene bilhassa sayım ver- 
ğisinden 1.000.000 lira verilmesile 
temin edilebilir. Ancak bu idare
lerin senelik varidatlarının pro- 
ğramm tatbiki müddetince malî 
merasime tabi tutulmaması yani 
umumî varidat meyanına ithal edi-
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muamele gülmemesi bilâkis 
sırf bu işe hasredilmesi lâzımdır.

İkinci kıtım vazife :
Bu vazifenin ifasında devletin 

birçok daireleri, teşkilâtları, bele
diye ve köy teşkilâtlarıle diğer 
hususi teşkilâtlar alâkadardır.

Bu işin asgarî 100 senelik bir 
faaliyet proğramı dahilinde çalışı
larak ikmali lâzımdır.

Programın tamamii tatbiki için 
her sene 90.000.000 lira lâzımdır. 
(1 hekiarm ağaçlanması için 900- 
1000 lira lâzımdır.)

Bu işe muktazı sermaye men’ 
balan şunlar olabilir:

1 — Bu gün ormanlarımızda 
birikmiş kalmış olan ve çıkanl- 
ması zarurî bulunan vadesi hu- 
luletmiş mühim bir sermaye var
dır. Bu sermaye 25 - 50 sene zar
fında çıkarılabilecek şekilde teşki
lât vücude getirildiği takdirde se
nevi lâakal 10-20 milyon lira te
mini mümkündür. Ancak bu, va
desi hululetmiş sermayeden başka 
birsey olmadığından yine sermaye 
vasfım muhafaza ederek ağaçlama 
işlerinde ve ormanlarımızın ima
rında kullanılmalıdır.

Bu az zamanda tahakkuk etti
rilemez evelemide birçok tesisat 
ve iptidaî masraflara lüzum var
dır. Binaenaleyh bunun karşılık 
gösterilerek istikraz akti imkânı 
taharri edilmelidir.

2 — Hayvanların ormanlarda 
otlaması yüzünden her sene tah
rip ettikleri orman servetinin 3 -5  
milyon lira kıymetinde olduğuna

göre sayım vergisi olarak alman 
varidattan her sene 2 milyonunu da 
bu işe tahsis etmelidir.

3 - Nafıa, sıhhiye, müdafaai 
milliye bütçelerinde her sene yol 
ve şimendifer güzergâhlarının, su 
yollarının tanzimi işleri; bataklı
kların kurutulması, sıtma mücade
lesi ; birçok mevakiin teşciri işleri 
için bu vekâletlerin her seneki 
bütçelerinden ayırdıkları tahsisat
ları.

4 Kanunen belediyelerin 
yapması mecburî olan fidanlık ve 
koru işleri için her sene bütçele
rine koyacakları tahsisatları.

5 -  Köy kanununun köylere 
tahmil ettiği ağaçlama işinin ifası 
için bütçelerindeki tahsisatları.

6 — Umumî bir ağaç verğfsi 
veya'resmi ihdasının imkânı da 
tetkik edilmelidir.

Devletin, İsvicrede olduğu gibi 
hususî eşhas ve muesse seleire na
hiye ve belediyelere muayyen 
nakdî muavenet yaparak onların 
ağaçlama işindeki faaliyetlerini 
takviye ‘ etmesi şayanı arzu ise de 
şimdilik fidanlıklar tesisinde tohum 
ve fidan tedarikinde yardım et
mesi be du maksada kâfidir.

Son söz
Maruzatıma şurada birkaç ke

lime ilâvesile nihayet vereceğim. 
Uzun ve yorucu harplerden mu
zaffer çıkan türk, millî duyğuları- 
nm kaynağı olan Ankarayi kendi 
kuvvet ve kudretini bihakkın tem
sil edecek şekilde ve akıllara hay
ret Veren bir çabuklukla kurarken
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ağacm oynadığı büyük rol hiç bir 
cisme nasip olmamıştır.

Akşamdan sabaha kurulan 
muazzam eserlerin hepsinde iske
let vazifesini görmüştür.

Dahası v a r : Orman suyu, su 
çayın, çayır mer’ayi, mer’a hay
vanı, hayvan gübreyi, gübre tar
layı, tarla ziraati, ziraatin de me
deniyeti değurduğunu ifade eden 
bu pek eski ve basit darbı mespl 
medeniyetin ormanlarla kaim ol
duğunu gösterir*

Medeniyet ormanların arkasın
da saklıdır. Darbı meseli de bunu 
müeyyettir. Bu gün milletlerin İç
timaî medeniyetlerinin derecesi 
onların ağaç muhabbetlerde ölçü
lüyor. Ağaçsız medeniyet tasavvur 
edilemez

Eski türkler ağacı sevmişlerdir. 
Bizlerde bir zaman sevmişiz fakat 
sonra bu sevgi yavaş yavaş sön
müş ve ağaci ihmal etmişiz.

Harbi bitiripte yurdumuzu tan

zime başlarken bizde bu sevğıyi 
yeniden uyandıran ve ağaçsız zi
raat ve medeniyetin kurulamaya
cağım asırlardanben ilk defa ola
rak işaret eden ve yol gösteren 
ulu rehberimiz olmuştur : Gazi 
çiftliğindeki ağaçlama faaliyetini, 
( orman çiftliği) ismini hatırlatırım.

Ağaçlarım sevmeyen, ormanla
rım tahrip eden milletler deveranı 
dem cihazı sakatlanmış vücude 
benzerler.

Ağaçlarım baltaliyan, ormanla
rım yok eden milletlerin yolu me
zara gider.

İsveçlinin ( Orman İsvecin kuv
vetidir) dediği gibi yaşamağa az
metmiş olan bizler de ( Ağaç türk 
yurdunun incisi, orman türkün ku-, 
dretidir ). demeliyiz ?.

lJKânnnsani\1931  
İstanbul:

Yüksek orm an mektebi reklörür 
müderris 
M. Mazhar

mm

I



Orman işletmesinde
Devlet ve ihale usulleri M

Bursa

M. a li Salih

•/•M&muamızm ($6) inci sayışm
ak muhterem meslekdaşıımz Recep 
beyin beni izahata davet eden 
kıymetli yazılarını dikkat ve itina 
üe okudum. Evelemirde ötedenberi 
arzu ve yazılanınla takip ettiğim 
bir çığnn açılmasına fırsat ver- 
bSklerinden dolayi kendilerine bil
hassa teşekkür ederim. Böyle kıy
mettar bir muhatablâ mübahasede 
bnlamnak benim için aynca bir 
zevk ve bahtiyarlık vakıası teşkil 
eyler.

Muhterem arkadaşımız, bir nuS- 
ha evvel münteşir ( orman kanu
nu ve. orman siyaseti) şemameli 
yazımın üçüncü kısmım teşkileden 
(devletin ormaiı işletmesi) hak- 
kmda serdettiğim aleyhtar müta- 
leatı muvafık görmemekle beraber 
fgdriernnin İdarî ve İktisadî saha
larda teşrihim istiyorlar. Arzularmı 
mesnnuniyetle kabul ediyorum. Bu
nun için ihm tenkit ve münakaşa 
«soBerme riayetle, mevzuun hu- 
tıria esasiyesini tespit ettikten son
r a  tahlile geçecek,, ve bilahara top
lanan efkârın hulâsasmı bir netice 
kaimde terkip eyleyeceğim, Ken- 
dâesîae biraz fazla vakit gavbet- 
Zirksetn bem mazur görsünler.

| X] Be husustaki mutaleatHmzı mü- 
Tsakaşsisscm susana bırakıyoruz.

Mecmua

Evvelâ Hukuk ve iktisat ilim
lerinin muhtevalarına göre devlet 
ticaret yapabilirini, bunun neticesi 
olarak da devlet orman işletebilir
im ? bu ciheti araştıralım:

Geçen makalemde . hukukan 
devletin ticaret yapmasının gayri- 
caiz olduğunu söylerini ve devletin 
daha ziyade sanayi ye ticârete teş- 
vikatta bulunması esasım müdafaa 
ederek bundan bir nebze bahset
miştim. Filhakika hukuku esasiveve 
nazaran devlet ve tebaasının müte
kabil hak ve -hukuklarım mütaleâ: 
edersek devletin menfaati umumiye 
mülâbazasiyle dahi olsa, ticâret 

hayatına girişmesi caizgörülmeyecek
tir. Fakat, iktisatçılar, bukaidey ibazı 
parçalara ayırmak suretile kısmen 
kabul ve kısmen ret etmişlerdir.

Devlet, istihsale iki suretle' mü
dahale eder:

. 1 — Umumî hizmetlerin ifasına 
taâllukeden hususat münasebetile.

;r Muayyen bazı istihsal şu
belerini istihtaf eylemek suretiyle.

Ormanların işletmesi, hidemati 
nmumiye safhasında değil istihsal 
şeraitmdedir. (binâenaleyh birinci: 
cihet bizi alâkadar etmez). Devlet, 
ikinci maddâdeki müdahalesini ya 
bilvasıta yapar veya bir takım sa
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nayii deruhte etmek suretiyle icra 
..ede r .

Bilvasıta tesirler: Tahdit veya 
teşvik suretile/ tatbik olunur. Ne 
gibi şeylerin tahdit ye hângi.san’at 
veya müesesselerin teşvik edilece
ğini mütalea etmek inevzuumuz ha
ricindedir. Biz, devletin; bazı sana
yii deruhte edebilmesi, keyfiyetini 
münakaşa edeceğiz.

Dünyanın birçok hükümetlerin
de posta telgraf, bazılarında tele
fon, şimendifer, limaîı idareleri ve 
ormanlar devlet elindedir. Bu hu
susta ekseriyet fırkasına istinad-. 
ederi heri hükümet kendi pefensip- 
leri dairesinde siyaseti hazıralanna1 
uyğun bir müdahale takip . etinek- 
tedir. Bunun için birçok devletler 
bazi sanayii deruhte etmişler,, sov- 
yetler gibi müfrit istihsal taraftan 
milletler. de bütün istihsalâtı ken
dilerinde cem etruişlerdir. Sovyet 
riıefkûresinin temeli olan mark- 
âizm ,nâZâriyatiyle bunların daha/ 
mutedil bir sıfatı olan 'sosyalist 
efkârı umum g^tihsal .membaları
nın devletleşmesini istihtaf eder . 
Bunlardan hâşka nazarî dikkate, 
alacağımız iln mühim mesleki ikti- 
tisacfr daha vardır ki, biri ferdiyet
çilik diğeri müdahaleciliktik. Fer
diyetçiler serbestti rekabet tayftan
dırlar, Bunlara göre devletin mü
dahalesi temamen fuzuhdir. Müda- 
dahaleCiler ise devletin menfaati 
umumiyenoktasmdâhmüdahale ede* 
ceği birçok hususat bularak bunun 
üzeriridje mufassal; bir takım esbap 
ve kavait fespit ederler.

Devlet iktisadiyata karşı olan.

bİLâ vasıta müdahalesini ya doğru
dan doğruya bâzı sanayii deruhte 
ederek yahut bu hakkı bazı eşhası 
hususiyeye müteşebbiş veya şirket
lere imtiyaz vermek suretile istimal 
eyler. Hangi iktisat kitabını karış- 
tırsak bu hususta-sarih kat’ı bir bü
küm ve karara tesadüf edemeyiz. 
Her meslek mülkiyet prensiplerini 
kendi noktainazarından vaki görüş 
ve gayeleriyle izah edecektir; 
Binaenaleyh mutlak surette bîr 
ide tespit ve bunu umuma teşmil 
etmenin imkânı yoktur. Esasen ik-/ 
tisadî hareketlerin mutlak bir ka
ideye tevfikine de: ihtiyaç ve imkân 
bulunmaz,.

Şu itibarla, devletin ticaret yap
ması vevâ orman işletmesi her hü
kümetin kendi prensibine, -gayesine.. 
ve siyasetine taallukeder bir -mes^ 
eledir. Yukarda bilmünasebe söyle
diğim gibi ekser hükümetler bfb 
manlârmı kendileri işletirler. Lâkin, 
muhtelif iktisadi mesleklerin çok 
telhis edilmiş maddelerini muhtevf- 
olan şu izahatımla devletin ticaret 
yapmiyacağı bahsindeki hukukî, 
kaide hiç bir vakit reddedilmiş ola
maz. O bir esastır, riayet edıhnesi;/ 
efradın hukukuna hürmet nokta-- 
tasmdan şayanı tecviz ve takdirdir. 
Fakat, hukukla iktisat: avn 
sahalarda çalışırlar. Hukuk azçok. 
İlmî ve nazariyecidiı\ îktiŞâChn 
bundan başka bir de fâtbikatcihk 
cephesi vardır. Biz* şimdi bâhriınm 
bu nokta üzerinden'

Devletin orîna?^râ;^müdahales[ 
iktisadiyatın sair. Şubelerinde haiz 
olduğu tesirlerin eri fazla ve enziya- 
ehemnriyetiyi^yaki olacaktır.
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Ormanları, yalnız ticaret saha- 
SitKİa düşünmekten ziyade, onu 
sahh&te, beldelerin güzelleşmesine, 
iklime, türaba, ziraate hulâsa mem
leketin umumi idaresine ve vaz’iyeti 
umumivesine taalluk eden birçok 
hususatmı pişi teemüle almak zaru- 
retindeyiz. Bunları takdir ediyorum. 
Fakat, bilhassa bizim bu günkü 
umumî ve İktisadî vaz’iyetimize na
zaran ormanlarda devlet isletmesi- 
tatbik etmemize taraftar değilim | 
Bunun esbabım birer birer arz ve 
izah edeceğim.

Devletin orman işletmesindeki 
umumî mahzurları:

1 — Devlet işlerinde formalite
ye çok ehemmiyet atfedildiğinden 
sarfiyat ve istihsalâtım hususî müte
şebbis ve mütahiıitler kadar tevzin 
ettiremez. Her orman için ayrı bir 
tesisat, işletme müdürleri, id^re 
meclisleri, fennî ve gayrifennî bir
çok memurlar hep birer masraf 
membaıdır. Bunlar nederece tenkis 
edilirse edilsin temamen ortadan 
kaldırılmaz. Hükümet idare şubatı 
mutlak mes’ul ve vazifedar memur
larla teselsül edecektir. Devlet 
şirketlerle kabili kıyas olmiyacak 
derecede masraflar yapar.

2 — Devletin vazifedar kılacağı 
eşhas mutlak bir ticaret gayesinden 
ziyade herzaman maddî ve manevî 
mes’uliyet korkusiyle bazı kuyut ve 
şeraite bağlı kalarak onlar haricinde 
bir iş görmiyecektir. Memur düşün
cesiyle ticarî zihniyet kafiyen tevhit 
edilemez. Bunların faaliyeti bir 
fabrika veya şirketin idareleriyle 
kabili mukayese değildir .

3 — Devlet ormancılığı, eşhası

hususiyenin, müteşebbis ve ser
mayedar kimselerin tezayüdüne 
mani olur. Hatta onlan temamen 
başka sahalara irca eder. Bu esas, 
aradığımız ve çoğalmasını arzu et
tiğimiz san’atkârlann tahdidini ve 
memleketimiz gibi İktisadî sahası 
dar olan yerlerde adeta bir iş ve 
say buhranını mucip olabilir, Ne 
küçük sermaye büyüyebilir ve nede 
büyük sermayeler iş görmek im
kânım elde eder-

Devlet iktihamına mecbur oldu
ğu büyük masraflar dolayisiyle, ke
reste fiatlanm çoğaltacak, bu suret
le bir ağaç pahalılığı husule gele
cektir. Buna, bazı şeraiti hâ
riciyenin de inzimamı düşünülürse 
o zaman vaz’iyet daha fenalaşır . 
Meselâ Rusyanın bir Dampinğ siya
seti var ki maliyet fiatmdan daha 
ucuz mal satmak demektir. Şimdiye 
kadar cihan istihsalâtmda Türkiye 
cevizinin çok böyük kıymeti vardı, 
fakat Rusya cevizlerin gayri mamul 
halde Avrupaya şevkini men edin
ce, alâkadarlar dahilde plakaj fab
rikaları inşaşma mecbur oldular ■ 
Bu gün Avrupa piyasasma mamul 
halde , diğer fabrikalardan daha 
ucuz mal sevkediyorlar. Böyle bir 
rekabet karşısında devlet nasd mu
kabele edecek ve hanği teşkilâtla 
daha ucuz mal satmağa muktedir 
olabilecektir. Sorarım, ya elindeki 
malı değeri fiatmdan dününe sata
cak, yahut iflas edecektir. Binaen
aleyh , devlet serbestii rekabete 
mani olduğu gibi bizzat rekabet dahi 
edemez.

5 — Sermayenin teşkil ve tasni
fi hususunda devlet çok zait bir

I
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mevkie maliktir. Efrat, tasarruf 
ettiği mebaliği de sermayeye ilâve 
eder, devlet varidat fazlasını, bazı 
ihtiyaçlar dolayısiyle başka mahel- 
lere almak ister.

6 — Devlet sermayesi müstekil 
veya mülhak bir bütçe ile tespit 
edileceği için tahsisat alup. vermek 
muhtelif fasıllar üzerinde münakale 
yapmak daime işleri sektedar eder 
buna en celî mîsâl olmak üzere ame- 
amenajman guruplarının faaliyetini 
gösterebilirim. Guruplar tahsisatları 
vekâletçe verilmezden evel aya ve 
güne bakmayarak havanın müsait 
olduğu zaman hemen bıf ormana 
harekıt ediyorlardı, fekat bu gün 
öyle değildir. Martta tahsisat biter, 
haziranda bütçe çıkar, temmuzda 
havale gelir, ancek ağustos iptida
sında faaliyete başlarlar ki buda 
ennihnyet teşrinisaniye kadar üç ay 
devameder.

7 — Devlet teşkilâtının her gün 
tebeddüleden ihtiyacatı, dünya iş- 
tıhsalât miktar ve derecelerini adım 
adım takip etmesi mümkün değidir. 
Devlet memurlarının toplayacağı 
malûmatle müstahsıllarm edinecek' 
leri fikir ve kanaatler ayrı ayrı sa
halar üzerinde yürür. Bu, itibaria 
herzaman için piyasada (buhran) ol
ması varittir.

8 ~  Hükümet menfaati umumi
ye mülâhazasiyle halkın istifadesine 
rakip çıksa bile bunu lüzum ve icabı 
derecesinde kullanmiyarak daima 
ifrata varacaktır .

9 — Piyasanın ve ticaretin öyle 
vaz’iyetleri vardır ki o ânlarda der- 
hel ve seri kararlarla mal devredil

meli ve vaz’iy etin tebeddülünü na
zarı itibare alarak bir dakika bile 
zayi olunmamalidir. Halbuki, devlet 
teşkilâtında işletme müdür ve me
murlarının salahiyetleri vazife tali
mattan, emirlar ahkâmı buna büyük 
bir manidir. Satış tabiatiyle birçok 
kuyut ve şeraite tabi tutulacaktır ki 
bu takdirde İktisadî vaziyetlerin 
eşkâli mütehavvilesine ayak uydur
mak imkân haricindedir. Meşhur 
filezof ( Taine ) nin şu sözleri büyk 
bir hakikati ihtiva etmektedir:
< Bütün vezaifte devletin icraatı 
gayri elâstikî ve mesrafh olduğu gibi 
tesir rendmanı da azdır. Devlet tes
viye etmek iddiasında bulunduğu 

lihtiyecatı haküriyenin ya yanından 
[geçer veya fevkinde kalır. »

10 -  Devlet son derece merasim 
peresttir, usul ve muhasebesi 
tüccannkine benzemez,#bu tarzı tüc- 
carî elâstikiyete münafî olduğu gibi 
hareketi de gayet batidir. Şirketler
de Devlet gibi formalizm ve Bürok
rasi muamelâtı yoktur. Devlet zarar ■ 
ederse nihayet varidattan kaybet
miş olur fakat diğer şirketler ve hu
susî eşhas böyle değildir onlar ser
mayelerini zayi etmek endişesiyle 
çok durbinane hareket etmek gaye- 
sindedirler.

11 — Devlet işletmesi, aynı za-, 
manda siyasî idereye tabidir. Hükü
met fırkasının akalliyette kalması, 
yeni başka prensiplerle doğan başka 
fırkaların buna muhalif olması, ta
rifeler, satışlar, idare! dahilye ve ha
riciye bunun üzerinde çok tesirat 
yapar.

12 — Devlet memurlarım bazı 
ahkâm dairesinde tayin ve azledebi-
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Ur Bu cihet umum idareyi çok defa 
*sk4k\kvr Vazifesini sui ıstimaleden 
bir nu-nuınt atabilmek için bazıkayt 
\x> şartlar vardır. şirketler ise buna 
hizanı kalmadan işine yaramadığı 
■trmurtt derimi tart ve ihraç eder. 
Sanayıen : mütehassıs celbinde şir
ketlerin rolü çok müsbettir. Onlar 
devletten daha fazla maaş vererek 
eki: ve muktedirini celbederler hü
kümet tayinlerinde ise , nede olsa 
hatır, gönül, tesir ve adam için iş 
ihdas edilmesine çok defa rast ge- 
Hnir.

On iki madde içerisinde göster 
diğim şu umumî sebeplere dalıa faz
lasını ilâve ederek bahsi nzatmak- 
tan içtinep ediyorum. Esas müd- 
deamız anlaşıllmıştır. Filhakia Al
manya gibi ekser hükümetler or
mancılıkta devlet işletmesi esasını 
kabul etmişlerdir. Fakat, Almanya 
büyük bir Industrie sanayi memle
ketidir. Orada sermaye , iktidar ve 
unsurlar bütün manasiyle temerküz 
etmiştir. Bizde ise bunun aksine şa
hidiz. Şimdi hususî amillere ge 
çiyorum:

1 — Halihazırda hükümetin or
manları işletecek derecede bir ser
mayesi yoktur. Kadroya bir memur 
ilâvesi bile mes’ele halinde iken bu 
kadar vasi kıt’alan idare edecek 
parayı nerede bulacağız.

2 — Unsur, eleman ve İlmî se 
yiye noksanlığı . . .  bu madde, çok 
ehemmiyetle nazan mütaleaya alın 
malıdır. Bu gönün ormancılan fen
den ziyade bir idareci sayılır. Halbu
ki bir orman mühendisi, müdür veya

müfettişi herşeyden evel bir fen 
memurudur. Meslek düşünceleri al
tında yazdığım makalenin İkincisini 
teşkil eden ( staj ve tahsil ) de bu 
hususu azçokizah etmiştim. Mütehas
sıs ve işten anlayan kimselerin yok 
luğu veya azlığı bizi böyle bir teşeb
büsten daima men edecektir. Eğer 
Bilmediğimiz ve anlamadığımızı bir 
sisteme karşı iddiakâr bulunursak 
yamlmak ihtimali çok fazla olduğu 
gibi bu def akı mağlubiyet bu siste
min bir daha dirilmeyecek kadar 
ölümünü mucip olacaktır ki bu tec
rübeyi çok tehlikeli addederim.

3 — Halen 10 -40  sene müd
detle hümü carî birçok mukavelât 
vardır. Bunlar hukuk nazarında ay
nen bir kanun hükmündedir. Devlet 
işletmesi esası kabul edildiği tak
dirde bu mukaveleleri nasıl mevkii 
meriyetten kaldıracağız. Küçük mü
teahhitleri birakalım, Zingal şirketi, 
Bozöyük ve bafra kereste fabrikala
rı gibi müessesatm elindeki orman
ları almak imkân haricindedir. Bun- 
larin tesisatına hanği hak ve sa
lahiyetle vaz’ıyet edebileceğiz.

Ta Mersin sahilinden Trabzona 
kadar ormanlarımızı şöyle bir göz
den geçirirsek en mühim ye en kıy
metlilerinin mukaveleye raptedildi- 
ğini göreceğiz bunun için bir çok 
isim zikredebiliriz. O halde devlet 
işleimesini geri kalan bakaya ve 
müteferrik kıt’alar üzerindemi tatbik 
edeceğiz.

Recep bey arkadaşımızın yazı/ 
lanndan bu hususta bir tedriç ka
idesi tatbik edileceğini anlayorum. 
Bizim, bütün masarif ve tesisatiyle 
bu günkü şerait ye buhranı İktisadî
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içerisinde işleteceğimiz ormanlar 
istihsalâtını ucuz mukavelelerle iş 
yapan birçok müteahhit ve şirketler 
le nasıl rekabet ettirebiliriz ?. Tabiî 
işletme, yalmız ormanın atisini değil 
aynıza manda bir kâr ve faiz temi- 
niniMe düşünür. Kolay iş mıntaka- 
ları hep mukavelelerin elindedir . 
Biz en uzak ve sarp mmtakalarda 
çok çetin bir mücadele ile çalışmak 
mecburiyetindeyiz. Nasıl muvaffak 
olacağız .

Bence ormanlarımızın tahriba
tında ihale usullerinden ziyade iş
letme şeraitini sebep görmek lâzım
dır. İhale veya müzayede, nihayet 
bir usul bir metottur. Ormanlarımız 
harabiyete doğru gidiyorsa bunda 
ihalelerden ziyade bilhassa işletme 
şeraitini ve işletmeleri med^haldar 
görmek iktiza eyler.

Bir memur vazifesini sui istimal 
ederde kaim ağaçlan devrik ağaç 
diye verirse bunda ihalenin ne gibi 
bir sun’u taksiri olabili ? bir usulü 
bozarak ferine bir esas vaz. etmek 
kolay değildir, aynızamanda usulün 
tenkidi de çok kuvvetli sebeplere 
istinat etmelidir ki muhik olsun .

Recep beyefendiyle esasta itilâf 
edememekle beraber gayede ihtilâ
fımız yoktur. Ormanlanmızı hara- 
biyetten kurtarmak ye yavaş yavaş 
normal hale getirmek kaygu ve 
endişesini bizde izhar ediyoruz. Bu
nun için ( orman kanun ve siyaseti) 
unvanlı yazımda da söylediğim gibi 
bir takım cahil müteahhitlere iş ver 
inek, şeraiti fenniyeyi hazmedeme- 
yecek kimselere orman satmak kaf
iyen tecviz edilmemelidir. Ancak 
ormanlan müteahhit ve müteşeb

bisler ellerinden alırken, nakadar bü
yük bir mes’uliyet deruhte e ttiğ im izi 
de unutmamak ioabeder. Bu m es
uliyete hanği kuvvet ve iktidarla 
tahammül edeceğiz. İyi düşünmeli
yiz. Ben memleketimizin bu günkü 
şeraiti iktisadiye ve ormancılık 
vaz’iyeti dahilinde devlet işletme
sinden ziyade Zingal şirketi gibi 
büyü sermayedar ve mütefennin 
uzuvları hamil müessiselere orman 
verilmesi kanaatindeyim . İhalenin 
daha modren bir şekli olan bu satış 
usulünü orman imaratı noktai naza
rından bizi tatmin edecek yegâne 
bir çare olarak telâkki ederim. Dev
let işletmesinde şimdilik bir imkân 
sahası görmiyorum.

Şimdi, birazda Kâmuran bey 
kardeşimize cevap vermek arzu- 
sundayim. Kâmuran bey geçen nüs
hada yazdığı bir makalede, devlet 
işletmesi lehinde uzun mütalea serd- 
ederken bunlan yalnız bir esasa 
istinat ettirmiş oluyor ki o da or
manların tahribi meselesidir. Yalı
nız ormanların harabiyeti mutlak 
surette işletmesine bir esas teşkil 
edemez. İşlerine, bir fen, hesap ve 
iktisat işidir. Bunun için bütün şe
raiti iktisadiye ve fenniyeyi mütalea 
ederek bir karar vermek lâzımdır. 
Aarkadaşmııza şunu evelden haber 
vereyim ki orman tahribatı geçen 
senelere nisbetle hissedilir bir dere
cede tenakus etmiştir, mukavelele
rin ağır ve tehlikeli şeraitinden 
korkan müteahhitler hilâfı nizam 
kafiyata pek az cesaret edebilirler. 
Saniyen bu tarzda işlenen orman
larda tahribat vuku bulduğunu iddia
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etmek pek mumumur ve mecmua
sütü olanınla ınünak;işa edilemiye-
cek bir noktadır. Matıhazâ, muka-
velena^nelerin halihazır şeraiti, ra-
pori&r , plânlar hu hususta bazı
şerait vazetmiştir.

Bunlara riayet edildikten sonra 
tahribattan korkmak abesolur. 
E ğer bu ahkâma mutavaat edil
miyorsa o taktirde sahip ve amil
leri hakkında takibatı kanuniye 
ilasına girişilir. Devlet bu işlerle 
muvazzaf olmak üzere bir takım 
memurlar komiser, hususî mühendis 
ve ehliyet ve iktidarı vekâletçe 
musaddak şirket müdürleri tayin 
etmiştir. Tahribata meydan verme
mek katiyatı amenajman plânları 
dahilinde yaptırmak onların va
zifesidir. Bu hususta hiç bir şey 
soyleniyemiyeceği gibi ihale usulü 
dahi bununla muahaze edilemez . 
Birayevvel bahsettiğim veçhile her 
usul bir yoldur. Asıl mühim olan 
onun tatbikatıdır. Eğer ahkâmı mev
zua hakkile tatbik ve taktir ettirile- 
mıyorsa bundan dolayi usulü ten- 
kitetmek hiç bir vakit doğru gö
rülemez .

Kâmuran Bey, (Biz orman işlete- 
meyiz ) iddiasını mevsimsiz addedi
yor. Biz bu iddiayı şu şekilde serd- 
edtyoruz. ( devletin, bilhassa bizim 
orman işletmemiz muvafık değildir). 
Tabii her davanın bir ispatı vardır. 
İddiayı dermeyan edenlerin müta- 
leasını almadan onu mevsimsiz 
saymakla bu dava çürütülmüş ol
maz. İşletme bir usul bir siyasettir.

Fes çıkarup Şapka geymiye benze
mez. Ciddi ve uzun tetkikata muh
taçtır. Memleketi, muhitimizi, hari
ci eyice öğrenmek, bilmek ve anla
mak ister. Yeni sene bütçesine ko
nulan bir kaç yüz bin liralık tahsi
sat biç mesabesindedir, bizi tatmin 
etmez. Milyonlar lâzımdır*

Devlet işletmesini bir kerre tec
rübe ettik acı neticeler aldık. Vakıa 
süimisal misâl olamaz diye bir 
kaidei umumiye vardır. Fakat bu 
fena örneklerden müspet kanaatlar 
elde edilince insan birden bire tek
rar o esası kabule rücu edemiyor 
bütün vesait ve esbabı ihzarettikten 
sonra icra safhasma geçmelidir .

Eğer bugünkü şerait dahilnde 
bir devlet işletmesinin esası korulur- 
sa netice hazin bir akametten başka 
bir şey olmiyacaktır. Aksi hal bir 
meslektaş sıfatile tabii beni de 
memnun eder.

Maamafi, mevzu çok şayanı 
münakaşadır. Bunun için avrupa- 
da ve memleket dahilinde tetkikat 
yaptırmalı ve ( ormancılık kongre
sinde ) bunu İlmî ve ciddî bir me
sele halinde mubahase ettirmelidir.

Hatime olarak, geçen makalem
de yazdığım bir cümleyi tekrar 
ediyorum: -

Ormanlar istihsalâtının devlet
leştirilmesi çok uzun tetkikattan 
sonra kararlaşması icap eden mü
him bir esastir .

8/4/1931

Ormancılıkta fennî mes’uliyet

Ormancılıkta yapılacak- inkila- 
bm en büyüğü idare kısmı ile fen 
şubesini birbirinden ayırıp her iki 
kısım memurlarını da vazifelerinden 
dolayı ayrı, ayrı mes’ııl edecek şek
le koymak olacaktır.,

Şimdiye kadar bir ormanın ta
hammülünü- yüksek gösterdiği, te- 
cessüinatı seneviyyesini fazla bul
duğu, haritasını yanhş yaptığı için 
bir fen memuru ihtar bile almamış
tır. Yanlış plân tatbik ettiği -için 
değil, yangın mütecasirini bulama
dığı, veya temyiz müddetini geçir
diği için Cezalandırılanlar çok gö
rüldü.

Böyle olduğundan bizde orman
cılık geri kalıyor. Çünkü fen me
muruna terettüp eden resmî vazife 
şekli İdeal ormancılık şekli'yerine, 
orman muhafaza- amiri olmaktan 
başka bir şeye yaramiyor." Ve bun
da muvaffak olan, idarenin dürüst, 
vazifeşinas memurları meyamna 
dahil oluyor.

Ormancılıkta da vazife ve mes’

uliyet tahdidi mühim neticeler-vere
ceği kanaatindayim. Bu sayede 
mütehassıs yetiştirmek imkânı da 
hasıl olabilir.

Gayet vâsi vazife mes’ıîhyyeti 
altına giren yeni ve genç mühendis
ler işin azameti karşısında lâkaydi- 
liğe uğramaktan başka bir şey ya- 
pamayorlar.

Avrupadan, tahsilden gelen mu- 
tahassıslann bildikleri, Öğrendikleri 
tıpkı Ayinştayn nazanyesi gibi 
tatbikat sahasına geçemiyor.

İdîrî kısımda olduğu gibi matbu 
cetvel ve defterlerle Amenajman , 
harita, kat’iyat, damga usulleri 
için en nafi ve muayyen bir usulün 
kabuli ile fennî muamelâtın mazbut 
ve pratik şekiller altına alınması
nın da zamanı geldi.

İşte, biz mesleğin terakkisi için 
bunları bekliyoruz ve böyle düşü
nüyoruz .

Serbest onnan mühendisi 
Feyzi '
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Cörüşler ve Fikirler:
Mart sayısına yazı gön d ere me

yine*» arkadaşın biri bizim sahifeyi 
boş brakmak istememiş; Allah ra
st olsun. Ben görmeğe ve aklim 
sıra düşünmeğe çalışıyordum*. Mes- 
lekdaşun — her kim ise — yal
ıt» görmekle iktifa etmiş, yahut 
bana benzememek istemiş olmah 
ki sütun başlığının ikinci kelimesini 
kaldırmış. Şu halde (Görüşler) onun, 
( Görüşler ve Fikirler ) de benim 
oluyor. Bu paylaşmağa kariler de 
razı ohıversinler.

§ Dürüst düşünen her ormancıyı 
müteessir eden ve düşündüren 
vak’alardan birisi var ki tahsil na- 
mma, ilim namına, meslekte hü
küm sürmesi icap eden disiplin ve 
mesleğe hürmetkârlık namına bir 
lekedir.

Uzun zamanlar orman memur
luğunun her türlüsünü yapmış, biz- 
lere hocalık etmiş, Avrupa’da beş 
sene okumuş ve yüksek orman 
mektebinde bir kürsüye lâyık gö
rülmüş olan bir zata Asistanından 
daha az maaş veriliyor.

Mantığı ; nizamın, talimatın 
maddeleri arasında arayanlar bir 
az da içlerinden gelen sedayı din
lesinler: kendilerini böyle bir va
ziyette tasavvur etsinler, isteği, 
gayreti, çalışmak arzusunu öldü
ren bu haksızlık hala tamir edil- 
miyecek mi ?

§ Şair olan veya şir düşünceli 
bulunan insanlar mutlaka hakikat- 
tan ziyade hayale gönül vermiş

lerdir. 25 sene evvelki odun tüc
carı Ahmet İhsan Beyin birçok 
yazılarım lezzetle okumuşuzdır. 
Cümhuriyet’teki başmakalesini de 
böyle yazılardan zan ederek bir
kaç nefeste okumağa hazırlandım. 
Makale bana eski mesaha Memur
larından ve tahtacılardan işittikle
rimden fazla bir şey öğretmedi. 
Fen memuru, mühendis, muharri
rin tasvir ettiği damğa . . . .  bunlar 
o zamanın ormancıhk lugatmda 
olmayan şeylerdi.

Şiirden başka her şeye benzi- 
yen ( darbıdamğa) dan şairane bir 
makale çıkararak dünkü ormanlık 
yerlerin bugünkü çoraklığım yana 
yakıla anlatmak isteyen zat, o gör
düğü dağların, tepelerin ağaçsız 
kalmasında kendisinin de tüccar 
arkadaşlar! ile birlikte en mühim 
bir âmil olduğunu bilmiyor mu 
acaba ?

iyi bir hayale malik olan Ah
met Ihsan Beyin fena bir hafizâsı 
bulunduğunu görmemiş olsaydık 
kendisinden ( kereste tüccarlığı) 
diye daha şairane bir makale rica 
edecektik. Acaba yazarmıydı ? O 
başka mes’ele.

§ Dinleyin. .. herkesten işittiği
niz sözler aşağı yukan şöyledır : 
idare lazım . . .  adaaam sende .. . 
dünyanın en doğrusu ben miyim . . .  
geçinir giderim .. . bana dokunmi- 
yan yılan. . .  ve ilah. Bunlar ben
liğini kaybetmiş, kendini ceryana 
bırakmış, (ne versen ana razı, nş
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Av mevsiminin nihayeti

Havaların soğuk ve karlı ol
masına rağmen artık orman avlan 
nihayet bulmuştur. Hali hazırda 
avcıların istirahat zamam hulul 
etmiş ve bazı kuş avlamalan için 
dahi pek az Zaman kalmıştır .

Domuz avı için memleketimize 
has. olmak üzere avcılar için is
tirahat zamam yoktur. Sebep ola
rak diyebiliriz ki memleketimizde 
domuzların son derecede' ço
ğalması ve köylülerimizin âncak 
şerlerinden sakmmaları müşkül 
olduğudur. Bunların çoğalması yü
zünden mahsulatı imha derecesin
de ziyanlar vakidir.

Halbuki Avrupa’da bugünkü gün
de yaban domuzlan görülmeyecek 
derecede azalmıştır. Bizde ise te- 
mamen aksine olduğundan• her 
zaman için mazarratları daim ol
masından ve bunları av fikriyle 
değil, doğrudan doğruya itlâf kas- 
dile vaki olmaktadır. Ve bunun 
neticesi olarak köylüler her vakit 
mahsulâtın muhafazası için bu hay
vanları itlâf mecburiyetindedirler.

Köylülerimizin İktisadî malû
matı noksan olmasından her zaman

kılsan ana şad) mısraı ile tavsif 
edilebilen derviş ruhlu, manen bit
kin insanlardan başkasına yakış- 
mıyacak sözlerdir. Ormancılık; fi
kir, kanaat ve içtihat sahibi, diri, 
birbirini seven insanlara muhtaçtır. 
Böyleleri meslekte ekseriyeti teş-

mahsulleri ziyan ve kendileri de bey
hude yere hayvanlar beklemek su- 
retile vakitlerini kaybetmektedirler. 
Bu gibi ehemmiyetsiz işler için 
hervakit hükümetten muavenet 
ihtiyacım ileri zürinektedirler. Bu 
gibi ufak işlerde hükümet meşgul 
olamaz. Ancak mahsul sahipleri 
kendi menfaatleri icabı olduğun
dan bununla uğraşmak mecburiye
tindedirler. Yalnız menfaati . umu- 
miyeye taallûk eden zararlar ol
duğu zaman hükümet bazı tedabir 
ittihaz eder.

Bizde yaban Dumuzunun ma
halli sarfı gayet az bulunması ve 
köylülerin bn hayvanın hiç bir 
şeyinden istifade etmemeleri do
layısıyla boşuna heder olmaktadır. 
Halbuki istifade edilmek lâzım ge
lirse hem bunlardan teneffu ve 
hem de zararları hiçe indirilmek 
kabildir. Bunun için de bazı ufak 
tetbirier alınabilir.

1 — Köylülerin işleri olmadığı 
vakitler sık sık sürgün avları ter
tip etmek.

2 — Her varkit musallat olan 
hayvanları mevsim nazarı itibara

kil etmedikçe, meslek böyle şah
siyetlerin eli ile idare edilmedikçe 
salâh Ümidi zaiftir. Hüsnüniyyet 
asla yalnız yürüyemez. Azimkâr 
fedakâr ve cefakeş olmalıyız. İdea
list olmalıyız,

Recep
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onlâruı mazarratlarım 
s^tm âk* Bu ikinci tetbir birinci 

t şkil et- 
Domuzların çok buluıı- 

mevkilerde avcılar tarafından 
bir merkez irihaz edilerek burada j 

. »j^ b  bir imalathane vücuda getir- 
. '^X8xdje bu geçen p en çe li 

vakıderde kendileri için büyük bir 
j^es&at te elde etmiş bulunurlar .

olduğum bu tetbir yapıl- 
süvacak kadar güç bir şey olma-| 
vup yalnız bir kaç kişinin bir araya 
r*e£ip ortaya ofak bir sermaye koy’ 
m^brajı başka bir güçlüğü yoktur |  
jg»m? yapmak için iyi bir usta ve 
bîrde ekemımyetşiz bir kaç makine 
tedariki kâfidir. Bu maddi menfaati 
kövlüler gördükleri vakit az bir 

zarfmda bu avcılığı da fennî 
| p  tarzda idare etmek mecburiyeti 

-bağ] olacağına şüphe edilmemeli
dir. Buna ufak dir delil olmak üze; 
resize bir misal zikredeceğim: Rus- 
lâr hudut üzerinde bu tarzda bir 
imalâthane vücuda getirerek kendi 
n.emleketlerinde av pek az miktar
da kaldığından ufak h ir meblağ 
mukabilinde toprağımızda vurulan 
hayvanlan mubayaa etmek suretile 
imalâthanenin faaliyetini devam 
esirmektedirler. Ve kendilerine bu 
surede gayet ehven bir tarzda men
faat temin etmeğe muvaffak olmak-

Bu misâl bize pek vazıh olarak 
göstermektedir ki bu iş ökadar ağır 
vc külfetli degOdir. Müteşebbis bir 
adamın bu isi iyi bir surette idare 
etmesi kabü ve bu yüzden iyi bir 
hasılat temin ederek hem mende-

I

t kefe arc: olan beliyyeyi hafiflet- 
htmş<:ye kendilerine güzel bir ırak
[ıte ı8 |^ b ^ ^ o îu rîa k  V

Diğer avlara' gelince : Banlan 
şimdiki haîde aneak fennî bir tarzda 
ida^e etmek mecburiyetinde olduğu- 

Imuzu hiç bir vakit hatırdan çıkar- 
l m&mâk Jâzımdn\ Esas itibarile bir 
çök işlerimizi dahi fenni bir tarza 
ifrağ eylemek lâzım olduğu gibi bu 
avcılığın dahi fenni bir. şekilde ly a ; 
pılması için avzcılann şimdiki boş. 
vakitlerinde mevsime . kadar arala
rında bir ittihat vücude getirmek 
suretile güzel bir teşkilât yapmaları 
lazımdır. Bu teşkilâtın birinci senesi 
av hayvanatının muhafazasına hasr
edilmek suretile menfaati umumiye- 
ye büyük bir. hizmet etmiş bvlvnur- 
l'ar. İkinci esas olmak üzere yavru- 

. lan muhafaza etmek ve hayvanat 
arasında tahaddüs ' edemhastâhkla-:; 
rm önüne geçmek. G ö steriş , oldu
ğum bu ik in c ilik  bizde şimdiki 
halde gayri kabili tatbikatır.Üçünçü 
:esas olmak üzere mevsimsiz hiç bir 
şahsa silah kullandırmamak ye hay- :§ 
vanatın diğer mahallere göç etme
mesi için bazı ufak tedabir/itt^bâZ -’C 
etmek. „

Bunlardan başka şimdiki halde 
en doğru olmak-üzere lââkâl iki üç 
ene için Sansar, Tilki, ye Kunduz 
avlarında bulunmamak için son bir 
tetbir olmak üzere hükümet tarafın
dan bir kanunu mahsus • vazına te
şebbüs etmeli ve bu . teşebbüsün: . 
bizim için büyük bir İktisadî men
faati olacağına şüphe etmemelidir.

İstanbul: 28,3/1931 
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Orman gülü (Rhododendron) hakkında
bir tenkit

' Orman''ye^Avm namımâ^^nde- 
rilen 1931 Mart ayına ait M | nu
marasını aldım. Müderris Esat be
yin-örman gülleri hakkında yaz-- 
dıklanİ makaleyi okudum. Orman
cılarımız içinde’ Avrupalılaşmış'kâr. 
rakteri ve monden üslûbile temey- 
yüz 11 eden . muhterem . müderris: 
mevzuunu gayet mahirane intihap 

'jçtföğiüden daha- ilk . hamlede fennî 
düşünen her orm anemin hâzırı 
dikkatim kendine celbetmeğe mu
vaffak olmuştur.

Filhakika . orman' gülleri Türk 
ormancısını memlekette en.-zn^dg. 
alâkadar eden süjelerden Srnh: 
teşkil etmektedir. .

Bn münasebetle mevzuu etraf
lıca- tetkik ve tahlil ettim. Çıkar- . 
eliğim -netice' -beni telâşa* düşürdü- 

.gühden, meslekdaşları yanlış yola 
^eyketmek .istidadım gösteren'bu 
makalenin bitarafane yapılmış .bir 
tenkidini§f2zirde ârzeyleyeceğim.. '  

SŞöylekn.''
Mekale- sahibi bü müstevli, çalı

nın'-; teyşjnnhde t  -iltibâşâ n ı^ d â h  
bhakmamak kay^:§hA'?,mhtçhddh 
Türkçel >ismder |.vve>: Latinced;' isim 
kuUanmâHa --. kânaât\- etmeyerek 
yani boşuna Almanca,sırü da ilâve 
-ettiği halde ( Teminoloğie-), de 
matlup olan muvaffakiyeti' göste
rememiştir.

B h B ıre  Rlıododendroıdar^ac- 
cinaceae - fasilesinin ( Fanhîyşdıay- 
vanata mahsustur.) ayrıldığı Rho-; 
dodendreae, Arbuteae, Vaccimeae. 
Gallneâo-^ğ^bi, tali fasile^, yeya- 
gruplardan ^birincisine mensup ol
duğundan beş bu kadar ishnie

anılan orman gülünün han^ fasi
lenin neresine katıldığı hak kile 
gösterilmek- lâzımğeîırdi. Orman. 
gülünün kökten ^Almancası ise 
(Almrausch veya Almenrausch) tır.

Meml eketimîzde ağı namında bir 
çah yoktur. Buna her yerde «ağu> 
bunların bastiklâri yerlere-: <ağu- 
İuk> derler. [İ] '

Rebatiyyunu kadimeden Plin’in 
Rhododaphne veya Rhododendros=|j 
Rhododendron nâmlarım izafer et
tiği gariye fasilesin den bulunan 
zakkum ağacma (Rerium oleander); 
Hsamnnzdâ zehir manasma yğelen 
ağu ile başlayan, ağu ağacı tes- 
rn ^ ^ d ilm ek te fcy İ 

Orman güllerine ’̂ ğu denmesi 
de menşeini y^ü^^^âcına olan 
•müşabehetlerden almış olsa ğerel* 
tir. Mekale sahibinin şaymak'^;^: 
tediği 9 variyete (Buradü v ariy e^ : 
nevi manasmda kullanılmıştır 'ki'

. caiz - d eğildir ) meyanınday 
memleketimize ait Rh. Tauriemn. 
Eli; Pontica ğ|bi iki nevi', orman 
gülü bulunmaktadır.

Alpler ve şair yerlerde bulunan 
öm an g^lerinin evsahdâ^ çok ; 
zikredildiği.. halde ve biyolojisi .. 
hakkmda tetkikat yapüdığhdan 
bahsediîmesine rağmen Karadeniz . 
ormanlanndaki Rh. Ponticahûgı:x 
sair nevilerden ne . ferklan oldu- 
ğunun gösterilmeme^ ^müderris

[1] Bu. „ in hacasa
yoktur. . Yanlışlık tertip ve tashihtedir. 
Bmıunİa ber^er '; hu  ̂̂  aslı ze
hirli manasıpu: gdten ağı olup köylüler 
galat olarak. ağû, avu olarak da telâffoz 

"*/••■ • Mecmua
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HeŶ ' <> ornvarâs^sn
.k^  ' t> ^  c^ ^ ttT tîtı ^öğfflSM İ^İS,JŜ%v : .̂ MSy: .O * * >-*.';

temaşa ettiklerini an-

^ ^ 2^ '  isterdi ki müderrislerimiz 
x^ büyük rütbeli ormancılarımız 
^  sribi mühim > noktalan esaslıca 
M ^ ^ ta r u k  bilgilerimizi avam 
✓ ^reeeande kalmaktan kurtarsın*

i — ~ — 11 -

' /

serbesiiye çıkan orman güllerinin 
bü 'gibi v e rie ı^ ; ;gitrikçe cılızla- 
diklannı ve. nihayet, kurumağa yüz 
tuttuklanm muhterem müderris 
herhanğibir . ormanımızda bizzat 
tecrübe etmişler midir? Etmişlerse 
bıma gbre bMbassa kavin ve kok* 
nar için tabii ?iebezzür müddetleri 
nekaefer kısa ,tutuİmakr .kaByatne 
nisbette ve kaçar sene aralıkla

WB9tiâ,

Orman gülerinin gümrah olarak 
yaşadıkları yerlerin en  ziyade şi- 
s ıa î maraz veya mailelerindeki 
baza seyrek meşçereler olduğuna 
ve kesafet tecrübelerine kimse 

edemez. Yalnız kesafeti 0*4 
«ieö aşaği indirilen veyahut hali

yapılmalıdır ki ormancımız yeni 
nesli orman güllerinin ağuşunda 
büyütebilsin.

. Orman güderinin ( kuknâfr kj 
ibreleri üzerinde pashastahğı tev
lit eden Chrysomyxa Rhdodendri 
nam mantara [1] birinci-derecede

{1  ̂ Urediuoae fesüesindenş. muhtelif 
sçhaS aksam üzerinde yaşayan bu cins 
pili tarlamı roevrimine göre üç nevi 
a y g  şekli vard ır:

P  Aeödiospore ( ilkbahar şekli )
2. Uredospore ( Yaz. ,,
3. Teleufcosporef Sonbahar ,,
Aeadygporelar çan Veya tulum

b ^ ayette;.Tkg )̂alı- sonradan 
skçssa maidazaîan n ( Âecâdiuın ) içinde 
îassefe geSrîer. Bu mahîazalarm etrafı 
bîr r̂ra akrm hûcreîerden teşekkületöKŞ' 
bir tabaka 3e çevribniştir. . Bu giîaftan 
i rr in tfâ ':-9hakr&  - Caeoma > denir.

AccıdrarTrlam dibini döşeyen bir 
sıra hücre ( Basidee) ler tecezzi ettik

lerinden Aecidium'lardan mütemadhyeit 
spor saçılır. (Sı l  a, c)

Yazın uredospore'lar, sonbahara 
doğru ve sonbaharda bunlarla m üteı^  
fîk tdfeuto^poreüar neşet ederler.

( S. 1 ) de . gösterildiği veçhaîei 
ekseriyetle, ilkbaharda bir teleutospore 
çimlenerek; Promycelium demlen bir sap 
üzerinde dört -hücre, verir. Bu hücre-, 
lerden uzanan _ zenepler (Stei%Eim }Jaz&, 
rinde Sporidie?| demlen. sporiar; husule, 
gelirler.

. 'işte kaideten  ̂Âeoi^Kün veı^n  ̂îfîKseî» : 
vum bunlardan Ve" .
da üredospore veren miselyum husule 
.gelir. rBazi pas mantarlarında bu spor 
şekillerinden hepsi vücude 'gSki^'a 
somysa abietis. gibi.

Savı SB n - . i

Kltabiy&t

Mühim

r ?Ayrupada in
tişar eden eserler mevanında^ Ya- 
demekum fuer Forist und Hokwirts- 
cbaft eü mübim-
İerbadeŞ: bmito.

Bu kitap Âvustu^â- öım an' ve 
Ziraat nezareti ile,;; Avustmya Or
mancı. cemiyetinin hususi orman 
sahipleri merkez komitesinin Avus-- 
turya kereste * smayicücrr^ittihadı- 
mn ve sair rbir takım cemiyetlerin 
m uayerte^H  iştirâkiyle Dr. Huğoj 
Hıtschmann tarafından- iıeşf edil
miştir. Kitabın ilmi idarâsi*; Yiyanfk 
Ormâtf M ®ebM Absimiî mecbur 

. müderrislerinden; Brolî^MaircbeY:; 
dedir;'^-3kitabm  her bir *kıâöâa" 
Ayrı', bir o?- mütehassis* .tarafından,

tagâddıŞzemini .teşkil ■; etmesi ; ve 
.saire .hakkındaki - Jzahata^geb n c j | | |

*Cbr. Rhodacfendri /Siknar^ibre-- 
lenyüzerinde asli;; pas hastalığı

' •Basıl e ? ^ ^ ^
Bu mantarın :tHeuto re  uredos;; 

poreİâri. -Rbö ;ebvaımn .

İzahatlarda teyit edildiği- "veçhile 
yalnız^ ladin^. -ibrd'e^C. üzerinde hu- 
^ e  : gelirler? Bmâberin küknarla 
.hiç bir münasebetleri ^ktmrc Bth 
radâÖ ryanl^İk  
•ietis nammdakı ye. 
r̂ eleut<^xpre:rŞ^k3ile. gMe^ ladm- - 
ibreleri pzerinde^. y^âyari diğer- 
bir nev'iii; ismmden abietis.) nc^ 
-şet.: e tm i^ îs ^ : ğeı^krir. BıMardian 
maada Ch. Ledi ve Ch. pirolae 

Ghry^ûay^^ neyÜ^rimn. de . 
küknarla bir alış verişleri yoktur.

bir eser
Dr. Terfik ÂU

yazılmıştır Ye^îyanada Cari- Oe- 
rolds Sohn müessesesi tarafından 
tâhfedilmiştir. ;

Bu kitabm varifesi ameliyat 
Isahasında. ̂ ühşanîarâf ameli haya- 
tm irat ettiği "muhtelif suallere 
cevap verebilmek için bir mfira- 

[caat menbaı olmak -ve , aynı za» 
m and^b ir meslek kütüphanesinin 
verini tutmaktır.; Avm- zamanda 
nazariyat sahasında çalışanlar için 
de meslek edel^âtanda>: 4i0^mk: 
bir surette bulunan ameli maluma
tın  bir mecmai vlmak > itt&ariyle^ 
yardım etmektir.

Oıînancılık ye  Ormancılık mah^ 
sulafanı. işleyen bütün ^belerim - 
muhtaçv olduğu malumatı mufassal ?

.Makalenin sondan yedinci satı* y 
rmdâki yaecidiûın abieri - yanlıştır, 
dhğ^su : A ^? ; ab ie^um 'dnr .

Fakat bu namda eskiden- ladin. 
ibneleri üzetiSde^^rM eii, 

feM yhm lâr ladine mahsus - bir 
maiâafar. iridyum u gabi mulalea 
edildiğoa^eşSK ̂ n h ş  
miştir.: ;
■ Biz; yukardâ^^

idium'lânn Ch, Rhododendri ye 
m t öldukîannı , -

rind^l pas . hastahğı 'tevlit . edea u 
gene. ':ü redm ^l^deç| CatyptoS^ra 
gbeppertiana nâm ^^antar vardır 
Jkfe??bunun da? .telc^tbsporlaıı or- 
n M  ğ ü Ü er& d e:|^^h ay ıp  T a ç - ' 
cimiiıium ; y i t f e ü z e r i n d e

^ ^ Ş r ia r v  . . . . .  _ O rm a m *
M n&afa R em si |
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^  suıvltv \,'öW!ö h w  bile hiç ol* 
maısa MltÜn şubelere ait en mü- 
huu meseleler hakkında lazım ge- 

instlum&h vermektedir. Bu gü
relle muhtasar bir tarzda en mii- 
ta>» malumatı verecek b i r ,kitabın 
telifindeki ınuşkilat aşikârdır. Fa
kat şunu söyleyebilirizki bu. muş- 
kd vazife eserde büyük bir muvaf
fakiyetle bal edilmiştir.

Kitabın mündericatı muhtasa-*

V. Ormancılık istihsal fenni,
VI. Ormancılık işletme fenni.

VI l. Stereophotogrammetri.
VII. Avcılık ve köpek yetiştirmek.
IX. Balık yetiştirmek ve halik

çılık.
X. Yüksek dağlarda çayırcılık.

XI. İnşaat.
XII. Vesaiti nakliye inşası ve na

kliyat.
ran berveçhi a tid ir:

I. Mevadı umumiye : bu kısım
da muhtelif satıh, hacim, tul 
mesaha sistemleri, vezni cü
zilerd i, kesafet ve bir kaza 
vukuunda ilk muavenet gibi 
umumî malumat vardır. .

II. Hesabat ve yardımcı adetler: 
cezirler, daire, satıh ve mu
hiti ve buna mümasil adetler.

A. Ormancılık k ısm ı:
L Görülen iş, nakliyat hafriyat 

ve sairede görülen iş ve bu
nun sureti hesabı, dinamitle 
kaya atmak ve saire.
Zeriyat ve garsiyatta şayi 
miktarı, yol inşa masrafı, sel 
yatakları, inşaat masrafı ve 
saire.

IL iklim ve alâimi ceviye.
IH. Toprak ilmi.
IV- En mühim orman ağaçlarının 

muhtelif lisanlarda isimleri.

XIÜ. Makinalarla bunların baknnı 
ve gördükleri iş.

B. Ticari kısım
I- Ticarete ait umumî malumat. 

II. Haşep ticareti.
C. Sınai kişim.
I. Haşebin Teknolojisi.

II. Haşeb senayiı.
Hukuki kısım.
Çiftlik idaresi.
Orman ve haşeb ticareti si- 
tastiği.
Lahika.
Muhteviyatım muhtasar bir 
surette gördüğümüz bu kitap 
1528 sahifa ve yüz lerce res
mi ihtiva etmektedir. 
Ormancılık ve alakadar ilimle
rin bütün şubelerini ihtiva eden 
bu kitabı bütün meslekdaşla- 
rımıza hararetle tavsiye ede
riz.

( Bir tashih : )
Gecen savımızdaki «görüşlerdin 

yirmi yedinci satırında oniki mil

yar yerine esnayı tertipte iki mil
yon dizilmiş olduğundan tashih 
ve arzı itizar ederiz.
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T elefon - İstanbul : 1088

İdare merkezimiz — İstanbul Türbe’de Türkiye ormancılar cemiyetinde

Abone şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 800, altı aylığı 150 ku- 
roştur Yazı ve ilân işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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Meslek düşünceleri 
8

Staj ve tahsil
II

Bu mevzua dair düşündüğüm 
şeyleri geçen makalemle izah ettik
ten sonra bir yazı daha kaleme 
almağı hatırıma getirmemiştim. 
Fakat muhterem bir meslektaşı
mızın yine aynı (36 mcı nüshada) 
münteşir müsabaka imtihanların
dan bahis yazılarım okuduktan 
sonra bir iki satır daha yazmak 
ihtiyacım hissediyorum.

Muhterem meslektaşımız, ma
kalelerinde şimdiye kadar İktisat 
vekâletinin Avrupa’ya gönderdiği 
talebelerin bir sene müstesna ol
mak üzere mektepten bir, iki ve 
üçüncülükle çıkmış zevattan ibaret 
olduğunu bu usulün bütün orman
cılar arasmda makbûl addedilûp 
bir mahzuru görülemediğini beyan 
ettikten sonra bunun faide ve mu- 
haösenatını pek haklı olarak izah 
buyuruyorlar.

Filhakika, vekâletimizin bu se
neye kadar Avrupa’ya izam ettiği 
talebeler arasmda mektepten de
rece ile neş’et etmiş meslektaşlar

bulunduğu gibi aksi de vakidir. 
Derecesiz ve lâalettayin bir inti
hapla talebe gönderilmesi yalnız 
bir seneye mahsus değildir. Birkaç 
sene içinde cereyan ettiğine bilfiil 
şahidiz (1). Fakat, eski sistemde 
tahsil ve diploma ahzi esas itiba
riyle kabul edilmiş bir prensip de
ğildi. Yalnız (sertifika) alınması 
kâfi görülüyordu. Bu itibarla Avru
pa tahsilinin ehemmiyetli bir mes’- 
ele halinde tespit ve takririne ihti
yaç vardı. Vakıa, eski sistemin 
göze çarpan bu noksanlarına rağ
men bize çok kıymettar arkadaş
lar kazandırdığım, başlanğıç ve 
tarzı izamda verilmeyen ehemmi
yete rağmen neticenin çok seme- 
redar olduğunu şükranla ifade et
meği ayrıca bir vicdan borcu ad- 
deylerim.

Bu sene tatbik olunan usule 
nazaran Avrupa’ya gidecek gençler 
muntazam ve muayyen tahsil de

ri) «bir sene müstesna» ifadesi imti
han ile intihap usulüne aittir.
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sonva diplonuv alacaklar* 
dn\ Hu tv'usm ittihaz ve kabulü 
bir- tefe&ıuül ifâde eder. Mektepten 
tfervee de neş e t etmiş olanların 
Av rujvuiâ tahsil ettirilmesi itiraz 
edilecek bir usul değildir. Sayılan 
bütün faideleri, doğru ve muhik 
olmakla beraber imtihanla yapıla
cak tefrik mes’elesinde de bir 
mahzur göremiyorum (2). Birinci 
veya ikinci derece ile mezun olmuş 
bir talebe tabiîdir ki imtihanda da 
muvaffak olacak ve gidecektir. 
Nitekim bunun misallerini son im
tihanda da gördük. Binaenaleyh 
derece alanlar için imtihan korku
lacak bir bahsolamaz. Müsabakada 
muvaffakiyet mes’elesi ancak dere
cesiz neş’et edenleri düsündüre 
bilir. Bunun için benim kanaatim
ce müsabaka imtihanı en iyi bir 
usul (3) ve tahsilde diploma ahzi 
en metin bir yoldur (4).

Makaleyi yazan meslektaşımız
la bazı noktalarla küçük ve ehem
miyetsiz ayrılışlara rağmen esas 
itibariyle ana hatlarında müttefiki 
efkâr bulunduğuma kaniim. Bu mü
lâhazattan sonra son imtihanın es-

(2) İmtihanla tefrik meselesinde ciddi 
re lâyık olduğu ehemmiyetin verilmesi 
şartile muvafık olup son yapılan şekline 
göre mahzurlu olduğu yazılmıştı.

İ Z )  Bu kanaat bizim yazımızda da 
vardı binaenaleyh arkadaşımız bunu 
yalnız kendilerine maletmesinler.

14) Bunun iki safhası vardır, arkada
şımız bu noktada hüküm vermekte acele 
etmiştir. Böyle yapmasında da mazurdur. 
Çünkü Avrupa'da tahsil safhalarını nef
sinde geçirmemiş ve bu safhaları bizzat 
geçiren arkadaşlarla da görüşmemiştir.

ki usule nazaran daha iyi bir ne
tice vermesi üzerinde bir az tevek- 
kuf edeceğim.

Muhterem arkadaşıma bu cihet
te hak veriyorum. îlk müsabaka 
imtihanı eski usul gidişlere naza
ran fazla semeredar olmamıştır, 
vekâletimizin ilk emirlerinde son 
beş sene zarfında mektepten bir, 
iki ve üçüncü derecelerle neş’et 
etmiş efendilerin evli iseler ailele
rine de ayrıca bir ücret verilerek 
Avrupa stajına gönderileceğinden 
bahsediliyordu. Tabiî staj denince 
bütün meslektaşlar, kendi vaziyet
lerinden endişe etmeğe başladılar. 
Her taraftan talep ve müracaatlar 
çoğaldı. Binnetice bu yanlış usul 
ve tarzı izam tashih edilerek di
ploma ahziyle neticelenenek Avru
pa tahsili ve müsabaka ğntihâm 
prensip olarak kabul ve ttihaz 
olundu. Avrupa’da tahsil edebilme
si için bir gencin maişet veya aile 
kayğusu olmamalıdır. Bu düşünce 
ile dimağını dolduran bir genç 
adam okuyamaz, okursa bile layı-1 
kıyle istifade edemez, Muvaffaki
yet ihtimalleri azahr. Saniyen tah
sil hayatında mutlaka bekâr bu
lunmak lâzımdır. Müteehhil bir 
adamm üç dört sene sürecek tah
sil hayatına kendisini hasrede bil
mesi biraz müşküldür. Ailesini 
alup gitse o zaman tahsil ve çalış
ma zamanlan çok dar bir sahaya 
inhisar edecek icabeden tatbikat
tan, fennî tenezzühlerden istifade 
edemeyecektir. Almadan gitse, ka
dının üç dört sene zevcinden ayrı 
oturmasına ne gibi bir mecburiyet 
ve saik olabilir, şayam mülâhaza-
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dır (5). Fakat bu; staj usulünde 
muvaffakiyetle tatbik edilir, çünkü 
evli de olsa nihayet bir sene de
vam edecek bir staj müddeti es
nasında her iki tarzda hareket ka
bil ve mümkündür (6). Bunun için 
ilk defa ittihaz edilen kararın çok 
mahzurları vardı. Bu seferki imti
handan iyi neticeler alınamaması 
usulün kabahatinden değil sureti 
tatbikinden tevellüt etmiştir ki 
muharriri muhterem yazılarında bu 
ciheti çok güzel teşrih etmişlerdir.

Şu hale nazaran, müsabaka 
imtihaniyle tahsil ve diploma ahzi 
usulü iyi tatbik edildiği ve bütün

(5) Arkadaşımız bunda da nazarîdir; 
bizzat Bursa’da bunun aksi misalini 
görebilirlerdi; evli gitmenin faideleri 
mahzurlarından çok daha üstündür.

(6) Bir senelik staj olamaz. Gittiği 
memleketin dilini, meslekini o dildeki 
ıstılahları bilmeden staj yapılamaz; 
devam edeceği müesseseler dil bilmiyen- 
lerle hiç meşgul olamazlar; israf edecek 
vakitleri yoktur; onua için staj müddeti 
3 seneden aşağı olamaz. Nitekim bu 
sefer gönderilen efendiler 3—6 şar sene 
staj görmek üzere gönderilmişlerdir.

şerait tam manasiyle izhar olun
duğu takdirde çok müfit neticeler 
alınacak bir tarzdır. ( Diğer daire
lerin imtihanları aylarca ilân edilir, 
ve uzun çalışma müddetleri verilir) 
evlilerin ailelerine bir ücret veril
mek suretiyle Avrupa stajına 
izamı ıpes’elesi ikinci derecede 
kalıyor ki bunda şuabatı idare 
amirlerinden ta mühendislere ka
dar bütün mektebi âb mezunu 
memurların baklan vardır. Her 
memur staj görmelidir. [*] (7)

Makalenin sair bahisleri üze
rinde beyanı mütalea etmek selâ- 
hiyetira harici olduğu cihetle söz
lerime burada nihayet veriyorum.

21/3/931 Bursa 
M. A li \Salih

(7) Arkadaşımız „ bu hususta fazla 
nazarî düşünmüşlerdir. Eğer daha evvel 
Avrupa’da okumuş arkadaşları dinlese- 
lerdi eminiz ki mütalealan pek başka 
olacaktı. Maamafih neticelenmiş bir 
mesele üzerinde tevekkufu lüzumsuz 
görürüz.

Mecmua
[*] Bu esası gecem makalemde uzun 

nzac&ya müdafaa ve izah etmiştim.

a-— çry~
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SEÇME ORMANI VE AMENAJMANI
(33 üncü sayıdan kalma)

Recep
Ankara teşcır işleri Müdürü

n
Seçme ormanının evsafı Ve' hususiyetleri

Seçme ormanının aınenajmanm- 
dan uzunca bahsedebilmek için her 
silvikültür kitabında tesadüf edile 
bilen diğer mebahisi kısa keseceğiz.

Seçme ormanının tarihinden ba
hsederken son satırları ekseriyetin 
bu günkü telakkilerini tespite has
retmiştim. Anlaşılıyor ki ormancılık 
âlemi yalnız iktisadiye idari eşbap- 
tan dolayı seçmenin aleyhindedir. 
Buna mukabil asri silvikültür uğra
dığı müşkilata rağmen seçme şekli
nin kabil olabileceği yerlerde başka 
ormana yaşamak hakkı vermek is
temiyor. Bugünkü silvikültürün ga
yesi devamlılığı temin etmek, bina 
enaleyh orman toprağının kuvvetini 
arttırmak, hiç olmazsa onu daima 
mükemmel bir halde tutmaktır. Se
çme şekli ormancılığı bu hedefe gö
türecek en iyi yoldur. Bugünkü 
ormancılık, ağaç heyeti mecmuası 
ile toprağı birlikte, birbirinden ay
rılmayan pir kül halinde mütalea 
ediyor. Meşçere tabiri t ağaçlarla 
beraber toprağa da şamildir.

Seçme ormanında toprağın eyi 
muhafaza edilmesi, hatta küvetinin 
arttırılması, onun hiç bir zaman boş 
kalma masından; rüzgârdan, güneş
ten muhafaza edilmesinden ileri 
gelir.

Seçme ormanın sayacağımız iyi
lik ve. fenalıklarım kavramak için 
yapısına daha yakından bakmak 
lâzımdır. Muntazam bir seçme or
manının teşekkül âtjndâ göze çarpan 
ilk şey ağaçların irili ufaklı karışık 
bir halde olmasıdır. İlk nazarda 
prmanda ağaç sınıfları teşkilinin im
kânsız kalması icap eder gibi gö
rünen bu karışıklık içinde üç sınıf 
tefrik etmek kabildir. En ütette .iyi 
teşekkül etfniş tepeleri ile (esâs 
meşcere), bunun altında ve yanı
nda (orta meşcere), en altta da 
evvelki smıf ağaçları arasında ka
lan boşluğu dolduran sık gençlik,\ 
(genç meşcere) vardır.

Esas meşcere ekseriya tek ağaç
lardan, orta meşcere tek ağaçlar 
veya küçük guruplardan ve genç 
meşçere de daha büyük guruplar
dan teşekkül ederler. İnsan elinin 
değmesi, tabiatın* tesiri, tesadüfler 
dolay ısı ile bu üç sınıftan birisinin 
daha az veya daha çök olması, 
dağınık veya toplu .olması yahut 
yeryer hiç bulunmaması seçme or
manına çok muhtelif şekiller vere
bilir. Bunlar muntazam seçme or
manında arızî ahvaldir, eyi bir 
idare ile ormana en muvafık şekil 
verilebilir.
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Seçme ormanının bir şekildeki 
bünyesi (kuruluşu) icabı güneş do
ğrudan doğruya toprağa gelmez, 
orman içinde münteşir ziya hüküm 
sürer. Keza toprağı kurutmak yap
rak örtüsünü dağıtmak itibarile or
manda güneşten daha zararh olabi
len rüzgârın girmesini alt tabakalar 
ağaçlan menederek orman havası
nın sükûnetini temin ederler.

Ağacı kesilen orman toprağı 
havayı istiap kabiliyetini, nüfuz ka
biliyetini kaybeder, topraktaki sn 
Seviyesi çabucak aşağılara inen Se
çme ormanında buna mahal yok
tur.

Topraktaki köklerin, toprağın 
lıikemî haasalanm yükselttikleri 
malûmdur. Bu itibarla seçme or
manı — dâimi surett ve her de
rinlikte kökleri ihtiva etmesi dola» 
yısı ili — diğer orman şekillerine 
tefevvuk eder. Toprağın tereddisi
ne (hastalanmasına), paçol (1) man 
zarası almasına sırf tek tabakalı, 
binenaleyh aşağı yukarı tek kök 
tabakalı mütecanis meşcereler se- 
bep olmaktadır. Seçme ormanların
da bam ümüs teşekkülü nadirdir. 
Bu sebeplerden seçmenin kıymeti 
fena topraklarda daha fazla artar.

Seçme .ormanı kuruluşundaki 
hususiyet sayesinde hakikaten rüz
gâr ve fırtınaya mukavemet eder. 
Ağaçların kökleri, batta ladininki- 
ler bile seçme ormanında daha de
rine gider. Burada fırtına büyük 
ağaçlan kökten atmaktan ziyade 1

(1) Rfiçöl (Podsol) Rusça olup orma
ncı diline girmiş; açık kül renginde 
ve (hastalanmış toprak) ismini alan 
hassalarmı kaybetmiş, tereddi etmiş 
topraklara alem olmuştur.

kırar.Bunu seçme ormanının lebine 
kaydetmek kabil değildir. Gençlik 
ise fırtınadan tamamıle masundur. 
Pek şidderli kasırgalarda seçme 
nin mukavemeti de tek tabakalı 
korununkinden fazla değildir. 1929 
temmuzunda Bavyera ve Avustur
ya'da milyonlarca metre mükap 
atarak bir felâket teşkil eden ka
sırganın bizzat gördüğümüz akibet- 
lerinden seçme ormanı aynı derece 
de zarar görmüştü. Böyle âfetleri 
seçmenin aleyhine kaydetmelidir, 
çünkü genç nesil çok mutazarrır 
olmaktadır.

Bir tabakalı korularda kar kı
rması çok defa fırtına kadar -za
rarlar yapar; seçme ormanının dal
galı çatısı kari dağıtır ve kar 
kırması ekseriya talî meşcerede 
görülür. Dondan mütevelbt zarar
lara seçme ormanında geniş mik
yasta nadiren tesadüf olunur. Don
dan müteessir olan genç fidanlar 
daha yüksek ağaçların siperi altı
ndadır- Tek tabakab meşcerelerin 
bilhassa kenarlarında çok tesadüf 
edilen güneş yanması ve çatlaklara 
seçme ormanından daha az ras- 
gelinir.

Seçme ormanımn ufak kıfalar 
dahilinde sık sık değişmesi haşerat 
tahribatının azalmasını temin eder, 
haşerat yiyen kuş ve emsali hay
vanlar da seçme ormanında müke
mmel bir yaşama zemini bulurlar. 
Ağaç hastalıkları aym sebepten 
çok tahribat yapamazlar.

Seçme ormanına izafe edilen 
en mühim mubassenattan biri de 
tecssümatm yaşlı ağaçlarda yani 
kesim çapma gelmiş ve gelmek
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okut ağaçlarda ve ormanıiı 
her tarafında husule gelmesidir. 
Sevtııe ormanının hararetli taraftar
larından (Tischy) bu mühim hassayı 
bilhassa müdafaa etmiştir. Buna 
mukabil hususile traşlama kesilen 
tek tabakalı koruda meşeere kesim 
yaşına gelince eyi kötü tefrik edil 
meden her ağaç kesilir ve orman 
uzun seneler için genç nesilden 
ibaret kalır, binaenaleyh tecessümat 
yalnız genç nesilde husule gelir; 
gençler ise kesilmiyeceği için bu 
tecessümat derhal paraya tahvil 
edilemez.

Seçme ormanının bu hassasına 
mukabil kesim esnasında gayri 
kabili içtinap olan genç nesildeki 
tahribat (kesim ziyanı veya hasat 
ziyam) ve bundan mütevellit tece
ssümat zayiatı hakikaten ihmal 
edilmiyecek kadar mühimdir. Bu 
noktayı seçme ormanının en zayıf 
taraflarından biri olarak zikrede
biliriz. Devamlı 'ormanı (Dauervya- 
H) İlmî esaslar dairesinde inkişaf 
ettiren Profesör (Möller) Alman 
»man cemiyetinin eski bir kong
resinde seçme ormanından bahse
derken müstehziyane bir lisanla 
«ağaçlan tepelerinden tutup orma
nın dışansma atacak bir makina 
(!) icat edilmedikçe ormancılığın seç
me şekline yanaşamıyacağmı* be
yan etmişti. Kısa zamanda seçme 
ormanının kazandığı ehemmiyete 
en beliğ delil olmak üzere aynı 
zatın (Bârenthom) daki ormanlan 
tetkik ettikten sonra Dauerwald’m 
banisi olarak meydana çıktığı zik
redilebilir.

Seçme ormanının bir çürük ta

rafı da yalnız gölgeye dayanıklı 
ağaçlara eyi gelmesidir. Bununla 
beraber sırf gökarlara mahsus ol
duğunu iddia etmek te mübalağa
lı arlık olur. Lâkin, kayın meşcere- 
lerinde ve bunların ziya ağaçları 
ile kanşıkolanlarında seçmenin tat
biki kabildir. Memleketimizde âdeta 
tipik- seçme şekli gösteren işlemiş 
akçam meşcerelerine tesadüf edil
miştir. Bununla beraber seçmenin 
mütecanis çam ormanlarında mu
vafık; hiç olmazsa müsait bir şekil 
olduğunu iddia edemeyiz. (Amena- 
jman talimatnamesi esbabı mvcibesi- 
nin nazarı dikkate almadığı bir 
nokta da budur. Muhtelif ağaç 
nevilerinin, muhtelif iklimlerin ve 
muhtelif İktisadî ahvalin ayni mu
ameleye tabi tutulmak üzere dar 
bir çerçeve içine sıkıştırılmış alma
sından çok korkuyoruz.)

Genç nesle lâyık olduğu ehem
miyeti vermek mecburiyetinde olan 
muntazam bir seçme işletmesi sık 
yapılmış bir yol ağının vücuduna 
lüzum gösterir. Gerek yol yapmak 
ve gerek yolları daima eyi bir hal
de bulundurmak ise çok masraflı 
bir iştir.

Seçme ormanında odun serveti. 
—- Seçme ormanının müspet ve 
menfi başlıca hususiyyetlerini zik
rettikten sonra en mühim nokta 
olan odun seryeti üzerinde duralım:

Malûmdur ki seçme ormanında 
odun serveti muhtelif kutiır ve boy
da ağaçlardan teşekküleden müte- . 
addit tabaklara taksim olunmuş bir 
haldedir, silvikültürün kendi nokta
inazarından tabaka ismi ile andığı
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bu muktelif boydaki ağaç heyeti 
mecmualarına odun ölçme ve ame- 
ııajman kutur sınıfları ismini verir
ler. Odun miktarının takdirinde sa
hayı kullanamayan seçme şekli bu 
hususta ağaç adedine istinat 
eder. Bu itibarla muhtelif kutur sı
nıfları ayırmak bir zaruret olur.

Hemen bütün müellifler odun 
servetini üç kutur sınıfı üzerine tak
sim olunmuş kabul ederler ve bu 
kutur sınıflarını yine kutur kademe
lerine ayırırlar. Odun servetinin ku
tur sınıflarına sureti taksimi ve mik
tarı işletmenin tanziminde çok ehem
miyeti haizdir. Bu hususta şimdiye 
kadar yapdan ve seçme ormanmm 
kazandığı ehemmiyetle gayn müte

nasip surette az olan tecrübe!erin 
en mühimlerini iktibas ediyoruz: 

Bühler m karaorman’da az ladin 
ve kaymla karışık bir göknar meş- 
ceresindd yaptığı tecrübede yarım 

metre boyundakilerden itibaren ağaç 
adedi saydarak ve 1,3 metreden 
yüksek oluların kutru Ölçülerek: 

Genç meşcerede 3366 ağaç
orta „ 1490 „
esas 1246 „
bulunmuştur.
Bunlardan orta ve esas meşce-. 

re ağaçları 2736 adet olup sahaiş* 
ecerleri 34.2 m2 orta kutur 12,6 en 
ufak kutur 1 sm. ve en büyük kutur 

|7 3  sm. dır, Bu 2736 ağaç kutur 
kademelerine şöyle taksim edümiştiri

1—10 sm. 2160 tane 79 %  sahaişecer 2.82 m. 8.2 °/-o
1 1-20  „ 282 „ ıo  °/o n 5.09 14.9
2 1-30 140 Ş 6.76 19.8
31^-40 106 4 9.80 28.6
41—50 28 1 4.50 . 13.2
51 ve yukarı 20 0.7 5.22 15.3

30 santimetreden büyük ağaçların adedi 154 olupı 5.6°/0 nisbetinie
olm alarma rağmen sahaişecerleri 57.1 % yani umumun yansından
fazladır.

Balsiger’in 11°/ö ladin ve 3°/0 kaymla karışık, toprağı orta bir
gökanr ormanında yaptığı daha geniş tecrübe hektarda vasati olarak 
aşağıki neticeyi vermiştir.

Kutur Sınıfları 

esas meşeere.

ağaç
adet

şahatşecer

m2 .

gövde 
hacmi 
ms .

dal
odunu
m2 .

ağaç
hacmi
m3 .

odun miktarı 
nisbeti

36 sm. ve ondan 
yukarı kuturda

67 10.47 136 16 163 48

orta meşeere.
22 — 35sm.kuturda 158 6.06 99 11 110 34
genç meşeere.
12 -*■ 21 sm. kuturda 330 6.70 52 7 59 18

yekûn 555 26,23 288 34 322 100
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KnuvM ın 1025 senesinde 8.5 hektarlık bir meşcerede yaptığı tecrü-
beye göre; 
kutur sınıflan ağaç °/10 hacım °/o

16—24
adedi
792 37 288 6

26—36 516 24 590 12
3S—50 396 İS 1016 21
52 ve yukarı 466 21 2990 61
yekûn 2170 100 4884 100

hektar başına 255 575
Burada bilhassa kalın kutur sınıflarının (52 santimetreden yukarı)

fazla miktarda olduğu görülmektedir. Aynı zatın 1927 senesinde 19.5 
hektarlık bir g ö k n ar— ladin ormanında yapdığı diğer bir tecrübe
neticesi de şöyledir:

Kutur sınıflan
ladin göknar yekûn

ağaç
adedi hacm

ağaç
adedi hacm

ağaç
adedi hacm ü

16—24 1070 367 1056 363 2126 730 ' 9
26—36 987 1009 998 1017 1985 2026 125
38—50 732 1698 773 1626 1505 3224 40
52 ve yukan 239 980 278 1113 517 2093 26

yekûn 3028 3954 3105 4119 6133 8073 100
hektar başına vasatı 322 423

Bu tecrübede göknar ve ladinin 1er. Biyolley’e göre, mümkün olan 
gerek ağaç adedi ve gerek hacim- en yüksek tecessümü en kıymetli 
de aşağı yukan müsavat üzere kutur sınıfından almağa müsait, 
dağıldıkları görülmektedir. mümkün mertebe az olan odun

Ağaç adedi ile odun servetinin srveti en müsait serveti haşebiyye 
kutur sınıflan arasında müsavat- mıkdandır. Yani ğöz önünde bu- 
312 surette inkisamınm pek haizi lundurulacak gaye ormandaki odun 
ehemmiyet olmadığını iddia ve isbat mıkdannın çokluğu değil, onun 
etmektedir. Hatta hektarda 300 ile keyfiyyeti ve tecessümatın fazla- 
500 m. orasında odun ihtiva eden İslığıdır. Bu noktainazardan mti- 
muhtetif ormanlarda senelik teces- tevassıt bir odun serveti en mu
şum pek mühim farklar göster- vafik mikdardır. 
inektedir. Bununla beraber bu tec- Tecrübelerin azlığı dolayısıile 
rü beler keskin ve nihai bir fikir seçme ormanı odun ve para hası- 
verecek vüs'at ve adette değildir- latınm kıt’a halinde kesim gören

Sayı : 39 9 Yıl : 4

Bozüyük
Bozyük kazası coğrafî vaziyet 

itibarile orta Anadolu’nun garp kıs
mında ve danizden 740—2000 met
re yüksekliktedir. İklimi, mutedilei 
baride olup yaz ve kış suhunet 
asgâri ve azamisi ve teressübatı 
cevviyesi tesbit edilmemiştir. An
cak kaza arazisi Anadolu yaylâ 
ikliminin başladığı hudut üzerinde-; 
dir. Yağmurlar teşrinisaniden Mar
ta kadar sık ve devamlı olarak ya
ğar. Nisan ve Mayıs aylârmda 
seyrek olarak devam eder. Teres- 
sübatı cevviye Kânunusani den 
Marta kadar kar halinde inmekte
dir.

Yapraklarını döken ağaçlar Ni
şan ayı zarfında inkişafa başlar. 
Şu halde tenbbüt için lâzım gelen 
şerait ancak Nisan ayında meyda
na çıkıyor demektir.

koru ‘ ormanları hasılatı ile keskin 
surette mukayesesi mümkün değil
dir. Bu hususta daha geniş saha
larda daha fazla ve mukayeseli 
tecrübelere lüzum vardır. Balsige- 
r’in tecrübeleri seçme ormanı le
hinde olmakla beraber kâfi bir 
kanaat verecek mahiyyette değil
dir. Dünyanın her tarafında ziya
retçi toplıyan Biyoley’in meşhur 
Couvet (Kuve) ormanı munta
zam seçme işletmesi altında tece- 
ssümatta pek mühim fazlalıklar

Ormanları
Kaza hududu dahilinde İnönü 

ovasından Eskişehre doğru akan 
Sarısu deresi ve Lara köy buğazı- 
ndan Bilecik istikametine akan ve 
Sakarya nehrine dökülen Karasu 
deresi ve Mezit isikametine akan 
Aksu deresi olmak üzere mütema
di ceryanlı üç dere mevcuttur. Bu
nlardan başka ormanlar dahilinde 
kışın mebzul ve yazm az ceryanlı 
muhtelif dereler vardır.

Orman hududu kaza merkezine 
12 kilometre mesafeden başlar. 
Bozüyük ormanları orman zonları 
itibarile Kayın köknar mm takalarım 
ihtiva eder. Kızılsaray ormanımn 
şimaline tesadüf eden Uçtepeler 
isimli mevkide yalnız Yunıperus 
nana nam adıca tesadüf edilmekte 
ve buradan biraz daha münhat 
bulunan Karagöl yaylasında ve ci-

gostermekle beraber aynı bonitette 
olan ve kıt'a halinde kesim  gören 
göknar ormammn tecessümatmdan 
oldukça geri kalmaktadır.

Odunun kıymeti hakkında da 
aynı sözler Söylenilebilir.

— bitmedi —

Tashih: İlle yazımızda seçme or
manı taraftarlarından bahsederken 
(müteveffa Eherbach) yerine (mü
teveffa Eberharh) yazılmıştır; tas 
hih olunur.

Vtİ̂ t-C cS—
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£s«üyük; ormanlarında hâkim 
vsriyett bulunan ağaç nevilerİSarı 
çam. Kara çam. Köknar, ve Kayı- 

tkttwi dere ede olmak üzere 
&dhtelif ardıç envai* Porsuk Kara 
ağaç. Karakavak, Dişbudak, Gür- 
çen ■'T Meşe eşeanna da tesadüf 
etSbsektedrr.

Taktîle büyük kıtalar teşkil etti- 
g ||söylerine itimat edilecek kimse* 
elr tarafından temitı edilen meşe 
meşçereleri artık mevcut değildir. 
Bunların yerme baltalıklar kaim 
râ&sştur. Dedelere ve mezarlara 
hürmeten halkın tahribinden kurtu
lan m ahdut. sahalarda ihtiyar me* 
Relere ve pek nadir olarak da or
man muhabbeti besleyen köyler 
civarında genç meşe korularına 
tesadüf edilmektedir.

Mevcut ormanların hepsi tabiî 
te n is ti  vastasıla tohumdan yetiş
medir .

Anadolu — Bağdat demiryolla
rının inşasından evvel yalnız ma
hallî ihtiyaeat için yapılan katiya- 
ta  demiryollannm inşasından son- 
şa'âirâĞat için yapılan katiyat in
zimam etmiş ve orman hududu 
demir; yollarından yavaş yavaş u- 
zaklaşnnştır.

Ufaamafi. orman hududunu uzak
laştıran sebep yalnız bu olmayıp 
muhacir iskânının da büyük bir te
siri olmuştur.

Bu.moâıtakada halen işletmeye 
tab î tutulan dört mühim orman 
mevcuttur:
1 — 6062 heiHfigbüyü] üğünde Yir- 

ce Bürmeceîer hususi ormanı

2  •-—: 920 hektar büyüklüğünde mu
kaveleye merbut Kömürsu or- 
main

3 — 1449 hektar büyüklüğünde
Mukaveleye merbut Kara ve 
ortaburun ve Alaçam ormanı.

4 — 4000 hektar büyüklüğünde
ve henüz hiçbir muamele ic
rasına müsade- edilmiyen Kı- 
zılsaray ve 'K ale devlet or
manı.

Bu umumî malumatı telhis et
tikten sonra birer idare mmtâkası 
teşkil eden ormanları sırasile tet
kik edelim.

I  -  Yirce Bürmeceîer 
hususî ormanı

A — Ormanın ciheti tasarrufî- 
yesu

Bu orman yakın zamana kadar 
devlete ait fakat münazâak idi.: 
Takriben on sene evvel hususiyeti 
tâsstik edîlmiştir* ^ ;

B — İşletme plâm .
Yirece Bürmeceîer hususî- or

manı merhum müderris Heşeti bey-. 
fendinin riyaset ettiği bir heye t. 
tarafından ammeneje edilmiştir. Bu 
heyeti teşkil eden mühendisler 92? 
senesi mektebi ikmâl: eden sınıf 
talebesi ile mektep asistanlarından 
mürekkep bir guruptan ibaretti. •

Heyet mütemadi bir surette çav 
lışarak ormanda yapılacak: işleri 
ancak birbuçuk avda ikmal etmiş 
ve tutulan notlar ve yapılan xae-; 
sahalar bilahara vüksek orman
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mektebinde toplanarak plân tanzim 
edilmiştir.

Harita, poligon usulile alınmış
tır. 6062 hektar gibi cesim bir 
sahada bu usulün tatbiki şayanı 
tenkittir. Haritanın arz üzerinde 
tatbikinde bazı dereceler alınmadı- 
ğı müşahede edilmiştir.Mamâfî umu
miyet itibarile harita mükemmel
dir, Tesbit edilen noktalarda hata 
yoktur.

Bu harita üzerinde orman 42 
bömle olarak ayrılmıştır. Bazı böl
meler dahilinde teşeccür. veya 
ağaç nevi itibarile fark gösteren 
sahalar bölmeeik olarak ayrılmıştır. 
Muhtelif bölmelerde tarla ve boş-v 
luk olarak yekûnen 581,6. kektar 
— Gayrı müşeccer arazi ve 78,3 
hektar, da hasılat vermeyen arazi 
mevcuttur.

Bölmelerin büyüklüğü 256—  33 
' haktar arasında .mi3tehaY^dir.^^6v 
hektar büyüklük verilen bölmeler 
gayet vasi tutulmuştur. Bu büyük-. ; 
lük plânın tatbikine memur olan
ları. şaşırtacak bir raddededir. Bu 
gibi sabaların sün'î taksimatla da
ha küçük bölmelere taksimi icabe^ 
derdi. Bilhassa tecessümata istinat 
eden bir usulle idaresi teemmül 
edilen b ü  ormanda'bölmelere yeri-, 
îen vüsat şayanı tenkittir.

işletme plânının tânziminde: es
as- olarak kullanılan usulü seçe
bilmek müşküldür. Ancak hesabatı- 
m ormandaki servete ve tecessü- ' 
mata istinat ettirdiğine nazaran 
tecessümat usullerinden birisi, ol
ması ihtimali vardır.

Tutulan taksasvon cetvellerine 
nazaran ormânda mevcut ağaç ne
vileri galip vaziyette çam olmak 
üzeru köknar ve kayından ibarettijk

Bazı maktarlarda bilhassa dere
lerde oldukça mebzul bulunan ka
vak ağaçlan tâksasyona ithal ed e
memiştir.

Hacim hesaplan tecrübe böî- 
mecikleri almarak yapılmış ve her 
bölme dahilinde mutavassıt evsaf 
gösteren i  Hektarkk sahalar ayrı
larak bu kısım içindeki 20 santim 
katurdan yukan olan-ağaçlar ölçü
lerek şecerimutavassıt tısuîili hacı- 
inlar hesabedümiştir.

Ormanda tesadüf edilen en yü
ksek kutur 2 ?  numaralı bölmede 
olup 150 santimdir.

Fakat bu hal mevziî olup 27 . : 
numaralı bölme umumiyet itibarile 
yaşlı ağaçlardan müteşekkildir.

Ormanda tesadüf edilen kutur
ların vasatisi ise 48: dır.

. Yâni her bölmede mevcut en 
yüksek kutur vasati olarak 48 dir.
X Şu hale nazrran Yirce Biirme- 
ceİer hususi„ ermanmdan kesime 
olgun kabul edilen ağaçlar 48 san
tim kuturdaki ağalardır.

Son senelerde icra edilen dam- ( 
galarda 40 santim kutra kadar 
olan ağaçlarm damgalanması esas . - 
kabul edilmiştir.

Ormanın odun ş j l^ t in e  ^fehn- 
ce: 927 senesinde icra edilen ame- 
najman raporundan ihraç edilen 
aşağıdaki cetvelden hei* bölmenin 
vüsatim, hektarmdaki ve umum 
sahasmdâM-odun servetini tetkik 
etmek mümkündür.
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Rutttn$i
Koyaklara 

ı Hektar
Hektardab

Çam

Bölmenin 
i odun serveti

Köknar kayın

oayı : öv 

Yekûn
126,10 129,244 129,244127,50 137,440 137,440

s 204,40 90,024 90,0244 100 45,440 45,4405 149 47,776 47,3766 104,10 103,776 8,832 112,608n4 179 112,200 112,200S 99,70 157,044 157,044
9 135,90 81,328 81,328

10 124,20 87,120 87,120
11 33,40 18,452 42,176 60,62812 123 66,000 66,000
13 80,50 78,736 10,640 89,376
14 157 99,240 99'240
15 61 182,400 182,400
16 99 20.7,240 207,240
17 49,80 95,656 95,656
18 209 155,020 155,020
19 60 117,600

166,208
117,600

20 117 166,208
21 112,80 155,040 155,040
22 65,50 68,524 68,524
23 49,40 124,600 124,600
24 142 108,304 54,125 162,454
25 118 440,256 324,544 368,800
26 82,60 132,496 151,424 283,920
27 98 1450,680 307,720 1758,400
28 101 329,760 329,760
29 134,10 202,300 202,300
30 202 73,408 73,408
31 212 88,760 88,760
32 123,50 Aksuteke köyüne ait arazî

33 190 40,160 40,160
34 245,60 76,760 14,140 90,900
35 217 257,280 257,280
36 193,50 257,280 257,280
37 256 24.560 73,680 44,208 142,448
38 156 171,080 171,080
39 112,30 28,800 28,800
40 303,50 Kozpmar köyüne ait arazî

41 234 161,880 161,880
42 101 Ekili arazî

64:02,20
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Bölmenin
Umum sahadaki odun serveti 

Köknar Kayın
16 297,668
17 523,600
18 400,905 
I 544,000
7 059,024

10 803,081 
20 083,800 
15 588,349
11 052,475
10 820,304 

616,296
8 118,000
6 338,248 

15 580,680
11 126,400 
20 516,240
4 763,668 

32 399,180
7 056,000 

19 446,336
17 488,512
4 488,322
6 155,240
0 000,000
5 222,208 
0 000,000 
0 000,000 
0 000,000 
0 000,000

14 828,416
18 817,120

7 630,400 
18 852,256 
55 829,760 
49 783,680

6 287,360 
26 688,480 
00 000,000

3 7  8 7 9 ,0 2 0

9 1 9 ,4 1 1

1 4 0 8 ,6 7 8  

8 5 6 ,5 2 0

15  3 7 9 ,1 6 8  
3 8  2 9 6 ,1 9 2  
10  9 4 4 ,1 6 9  

1 4 2  1 6 6 ,6 4 0  
3 3  3 0 5 ,7 6 0  
2 7  1 2 8 ,4 3 0

3  4 7 2 ,7 8 4

18  8 6 2 ,0 8 0

7 6 8 9 ,2 8 4

12 5 0 7 ,5 2 4  
3 0  1 5 â ,5 6 0

11 3 1 7 ,2 4 8  

3  2 3 4 ,2 4 0

6 8  7 2 1 ,1 3 8

Tekfin

16 2 9 7 ,6 0 8
17 5 2 3 ,6 0 0
18  4 0 0 ,9 0 5  

4  5 4 4 ,0 0 0
7 0 5 9 ,0 2 4  

11 7 2 2 ,4 9 2  
2 0  0 8 3 ,8 0 0  
15 5 8 8 ,3 4 9  
11 0 5 2 ,4 7 5
10  8 2 0 ,3 0 4  

2 0 2 4 ,9 7 4
8  1 1 8 ,0 0 0  
7 1 9 4 ,7 6 8

15  5 8 0 ,6 8 0
11 1 2 6 ,4 0 0  
2 0  5 1 6 ,2 4 0

4  7 6 3 ,6 6 8
3 2  3 9 9 ,1 8 0  

7 0 5 6 ,0 0 0
19 4 4 6 ,3 3 6
17 4 8 8 ,5 1 2  
4  4 8 8 ,3 2 2
6  1 5 5 ,2 4 0  

2 3  0 6 8 ,7 5 2  
4 3  5 1 8 ,4 0 0  
2 3  4 5 1 ,7 9 1

1 7 2  3 2 3 ,2 0 0
3 3  3 0 5 ,7 6 0  
2 7  1 2 8 ,4 3 0  
1 4  8 2 8 ,4 1 6
1 8  8 1 7 ,1 2 0

7 6 3 0 ,4 0 0  
2 2  3 2 5 ,0 4 0  
5 5  8 2 9 ,7 6 0  
4 9 ,^ 7 8 3 ,6 8 0
3 6  4 6 6 ,6 8 8  
2 6  6 8 8 ,4 8 0

3  2 3 4 ,2 4 0

3 7  8 7 9 ,9 2 0

8 9 2  8 5 6 .3 1 775 6 1  3 6 2 ,2 0 8  2 6 2  7 7 2 ,9 7 1

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
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Bölmenin

V n Kesafeti Hektar■ başın* tecessüın
Çanı Köknar Kayın Tekfin

1 0,5 1,873 1,873
0,4 1,908 1,908

s Ş|~69
- 0,3 1,385 1,385

4 İSKİ—80 
• ' 100 0,4 0,454 0,454
66-68

68 0,3 0,803 0,803
6 119—60

66 0,4 1,221 0,103 1,824
70—60 0,3 1,870 1,870

8 79—64
71 0,3 2,212 2,212

9 72-60
66 0,2 1,232 1,232

10 82 0,2 1,062 1,062
11 101 0,2 0,182 0,417 0,599
12 *0—64 0,2 1,066 1,066
13 95—60 0,3 1,022 0,128 1,160
14 84 0,3 1,181 1,181
15 96 0,4 1,900 1,900
16 116—92 0,5 2,041 2,041
17 60—40 0,3 1,913 1,913
18 91 0,4 1,303 1,303
19 85 0,4 1,383 1,383
20 «6—180 

Q fi 0,4 1,696 1,696
21

50
79—100fiO P,4 1,742 1,742

22
ey

71—78 0,3 1,196 1,196
23

74
66—64

AO
0,4 2,076 2,076

24
O V

120—176 0,3 0,000 0,732 0,365 1,097
25

148
86—110 0,7 0,452 3,311 3,763

26
98

200 0,4 0,000 0,662 0,757 1,419
27 207 1,0 0,000 7,008 1,488 8,494
28 90 0,7 0,000 3,664 3,664
29 120 0,6 0,000 1,688 1,688
30 82 0,8 0,895 0,895
31 70 0,3 1,268 1,268

32 ' Aksuteke köyüne ait tarlalar
0,64833 41—88 0,3 0,648

34
62

70—82 0,3 1,010 0,183 1,193

35
76

135 0,5 1,905 1,905

36
37

135
60

0,5
0,4

1,905
0,409 1,228 0,736

1,905
2,373

38
39

77 0,4 2,222
1,371

2,222
17-25 0.3 0,000 İ,371

2 1

40 Kozpınar köyü tarlaları
2,13041 7 3 — 8 0

7 r.
0,5 2,130

42 Ekili arrzî .
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Umum sabadaki tecessûm 
KöknarI Çam

236,185
243,270
283,094

45,400-
119,647
127,106
334,730
219,143

I 167,429
131.900 

16,079
131,118
82,271

185,417
115.900 
202,059

95,267
355,927

82,980
198,432
196-497
78,338

102,554
000,000

51,336
000,000
000,000
000,000
000,000
180,790

I  268,816

123,120
248,056
413,385
368,617
104,704
346,632
000,000

4
498,420

6 716)683

10,722

13,928

11,109

103,944 51,972
390,689
54,68.1 62,528

686,784 147,628
370,064
226,092

44,945

314,368 188,416

153,963

1 873,953 621,583

Kayın Y«kân
236,185 
243,270 
283,094 
45,400 

119,647 
137,828 
335,730 
219,143 
167,429
131.900 
20,007

131,118 
93,380 

185,417
115.900 
202,056
95,267 

355,927 
82,980 

198,432 
196,497 
78,338 

102,554 
155,916 
444,034 
117,209 
832,412 
370,064 
226,092 
180,790 
268,816

123,120 
293,001 
413,380 
363,617 
607,488 
346,632 
153,963

498,420

9 212,219

■
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Bu cetvele u la ta n  eti yaşlı böl- 
ııunle (âT numaralı bölmede) hek
tardaki odun serveti 1758,400 metre 
mikaptır. Bu rakkam insanda bir az 
ünuatsıılık tevlit ediyorsa da böyle 
bir hüküm verebilmek için orman-1 
da tekrar taksasyonun icrasmı bek
lemek lâzımdır.

Şu halde umum ormanlık saha 
5402,20 hektar, ormanın odun ser
veti umumiyesi 892856,317 metre 
mikâp ve hektar başına döşen va
sati mikdar 165,428 metre mikâp
tır. Yukardaki sahalar yekûnuna 
Aksuteke köyü arazisi olan 32 nu
maralı ve Kozpmar köyü arazisi 
olan 40 numaralı ve ekili arazi 
olarak gösterilen 42 numaralı böl
melerin sahaları ithal edilmemiştir.

Aşağdaki cetvelden de bölmele
rin yaş, kesafet, ve senelik teces- 
sümlerini mukayese mümkündür.

Bu cetvelde yazıh rakkamları 
tahlil edelim.

Ağaçların yaşları Meşcerede ke
silen muhtelif tecrübe ağaçlarındaki 
senelik halkalar saydarak bulun
muştur. Ancak meşcerenin orta ya
şının ne suretle tayin edildiği ame- 
najman kuyudatından çikanlama- 
mıştır. Bu hususta hasdat cetvel
lerinin kullanılmış olması muhte
meldir.

Kesafete gelince, bu isim altın
da kapalılık ve sıklık mefhumları
nın karıştırılmış olması çok muh
temeldir. Çünki cetvelin tetkiki ile 
de anlaşılacağı vecilıle bir çok böl
melerde kesafet 0,2 0,3 0,4 göste
rilmiştir. Eğer kesafet kelimesi ile 
kapahlık kasdediyorsa bu bölme
lerde ağaçların gölgelerde tesiratı 
cevviyeden muhafaza ettikleri saha 
pek azdır. Bu rakkamlan isimle

ifade edecek olursak pek gevşek 
kapalı, Seyrelmiş ve çıplaklaşmış 
tabirlerini kullanabdecegiz. İlerde 
her bölmenin kesin pilânım taktim 
edeceğim. Orada bu çıplaklaşmış 
bölmelerden de katiyat icrası tek
lif edilmiştir. Seyrelmiş veya çıp
laklaşmış bir meşcerede birde ka
tiyat teklif edilerek sahanın büs
bütün kurutucu rüzgârlara ve gü- 

Ineş tesirine açdmıyacağı aşikârdır. 
PPilânın bu hususa meydan verildi

ğini iddia etmektense, kapalılık ve 
sıklık mefhumunun kesafet ismi 
altında karıştırıldığını ve daima 
yanlış netice veren ve âmenejisti 
aldatan kesafet düsturunun kulla
nıldığını ve bu karışıklığın bundan 
ileri geldiğini kabul etmek daha 
doğrudur.

Ormanda, hakikaten calibi dik
kat olan bu hususu tetkik», ettim. 
Gözle yaptığım tahmine nazaran 
plânın tanzimindenberi dört sene 
geçtiği ve epice katiyat yapıldığı 
halde kapalılık henüz bu derece
de açılmamıştır.

Tecessümata gelince: tahlilisak 
ve bonitet cetvellerine nazaran he
sap edilmiştir. Hektarında en fazla 
27 numaralı bölmede ve 8,494 
metre mikâptır. Bu bölmedeki ağaç
ların vasati yaşı 207 dir. 207 yaşın
daki ağaçlardan bukadar fazla se
nelik tecessüm beklenmezse de böl
medeki umumu servetin zenginliği 
bunu tevlit etmiştir. 38 numaralı 
bölmede 77 yaşındaki ağaçlarda 
senelik tecessüm hektarında 2,222 
metremikâptır.

Umum sahadaki senelik teces
süm 9212,219 metremikâp olup 
vasatı olarak hektardaki tecessüm 
1,751 metre mikâptır.

K. H.
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Kaden, Kora’da orman ihrakı vasıtasiyle 
bir usulü ziraat

Muharriri:
Japonya’nın Hakkaido Darülfünunu profesörlerinden 

Nlsi Jima

Japonya Ormancılığı hakkında 
bir fikir vermek itibariyle şayanı 
dikkat olan atideki makaleyi pro
fesör Max Enderis’in ( 70) inci 
senei devriyei velâdeti münasibe- 
tiyle neşredilen risaleden tercüme 
ediyorum.

Profesör doktor Handa silvi
kültüründe atideki satırları yazı
yor- < Her hangi bir seyyah Ko- 
rea’ da kaygusuz memleketin ende
rin noktalarına kadar nufuz edeJ 
bilir ve asla müşkülâta tesadüf 
etmez. Zira her yerde, hatta sarp 
dağ yamaçlariyle veya derin va
dilere saçılmış olan köylüler ihti- 
tiyaç halinde onu, muhafaza ve 
kendisine bir mesken temin ede

bilirler. >
Başka bir mahallinde : < sıcak 

orman mıntakasımn şimalindeki 
akşamda Korea ormanları tabii 
şeklini kaybederler. Ovalarda top
rak doğrudan doğruya ziraat edilir, 
dağlıklarda ormanlar sökülerek 
yakılarak arazı zer edilir. |

Kaden ı ateş tarlası ) eskiden- 
beri Korea 5da müstamel, orman 
ihrakı vasıtasiyle takiq edilen bir 
ziraat usulü olup burada âdeta bir 
hastalık haline girmiştir. Toprak 
örtüsünün ihrakile arazi kabili zira

at bir hale ifrağ edilir. Eğer top
rak bu maksat için müsait ol
mazsa, hali üzere terkedilir ve 
köylü ihtiyacına yarayacak daha 
iyi bir mevki aramak için uzaklara 
gider.

îhrak suretiyle tarla küşadı yü
zünden Korea ormanları pekziyade 
tahribata maruz kalmışlardır. Sil
vikültür, orman muhafazası ve or
man siyaseti için bu suretle birçok 
mesail meydana gelmiştir. Korea, 
Japonya ile tevhit edildikten sonra, 
Korea hükümeti uzun seneler bu 
bapta bir intizam temin ve tedari
kini tecrübe eylemiş isede iyi bir 
netice istihsaline muvaffak olama
mıştır.

Ormanların ihrakı suretiyle tar
la küşadı, eskidenberi mevcuttur. 
Bu usûl ziraatin /1680/ de mevcut 
olduğu kuyudat vasıtasiyle anlaşıl
makta ve Korea nın fakir halk ta
bakası tarafından icra edilmektedir.

İmparator birinci Taiso orman 
ve suyun umumun malı olduğunu 
ilân ediyor ve selefleri dahi bunu 
tatbik ediyordu. Binaenaleyh orman 
sakim bir idareye kurban gidiyor 
ve bu suretle kıymetli mevat orta
dan kaldırılıyordu. Fakat hiç kimse 
bunun tazminini düşünmiyordu.
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KvDynastie arasında dördüncü 
İ İ K  hükümet ( Sei-So) tarafından 
(i-432) neşredilen bir tebliğ bütün 
ormanları tekrar İmperatorluğun 
tahtı tasarrufuna alıyor ve aynı 
zamanda orman muhafazası hakkın
da kanunlar ısdar ediyordu. Ekseriya 
ıınperator bir yararlık mukabilinde 
tebaasına bir parça orman bağış- 
layordu ki şu suretle de «hususî > 
orman zuhur ediyordu.

Korea hal kının büyük bir kısmı 
fakirdir. Tasarruf üzerinde hiç bir 
hakka malik olmaksızın buradaki 
halk sakin dağlarda ormanları ih- 
rak suretiyle tarla küşat ve şu su
retle hayatlarını basit bir surette 
temin ederler, bu usul ziraati yalınız 
ormanlarla kapanmış dağlarda ya
şayan yürükler değil hatta muay
yen köyleri olan köylüler bile icra 
ederler.

Kaden sahası atideki miktara baliğ olmaktadır .
Ku en tüylülerinin Kaden sahası Koreanın umuru orman sahası

miktarı chs cho

106.093 203,188
124,492 197,775
230,585 400,963

( 1 cho 9174 metre murabbaı 
yani takriben 1 hektardır )

Kaden köylüsü esas tasarufa 
malik değildir. Ormana gider ve 
orada muvafık bir mevki arar ve 
derhal tarlasını açmağa b aş la r. 
Acaba saha hsusî midir, hükümetin 
midir? bunu sormağa lüzum bile 
hissetmez.

Kaden üç nev’e tefrik edilebilir. 
Birinci nevi aym sahayı uzun se
neler işlemiş olan köylülere aittir 
bu gibi köylüleri esas itibariyle 
cenupta buluruz, ikinci nev’e, yine 
muayyen bir sahayi devamlı su
rette zer eden ve fakat gayri kâfi 
hasılat istihsalinde yakındaki or
m an parçasını kat’iyat vasıtasiyle 
açarak tarla haline ifrağ eden köy
lüleri dahil edebiliriz. Üçüncü gu
ruba hakiki Kaden köylüleri dahil
dir. Bunlar tasarruf teklif otmek- 
sizin herhangi bir saha üzerinde 
talep iddiasında bulunurlar, Şurada

9.484.000 Devlet ormanları
6.399.000 Hususî ormanlar

15,883,000 Mecmuu

bir orman parçasının kat ve ihrak 
badehu birkaç sene mahsul istihsal 
ederler. Toprak hasılat vermek 
kabiliyetini gaybederse kendilerine 
yeni bir mevki a ra rla r. Ekseriya 
müruru zamanla tekrar kuvvet 
bulan eski mevkie avdet ederler. 
Birinci ve ikinci guruba dahil olan 
köylülerin adedi azdır. Ormancılık 
noktai nazarından şu suretle zu- 
hureden zarar ehemmiyetli değildir. 
Fakat üçüncü guruba dahil olan 
ve ormanların merkezinde sakin 
ve hazan şuraya, hazan buraya 
hicret eden köylülerin sebebiyet 
verdiği zarar pek büyüktür. Bunlar 
her türlü terbiyeden mahrum me
deniyetin en aşağı tabakasında 
bulunurlar. İleriye doğru herhangi 
bir alâka bunlarda yoktur. Bu su
retle ormanın bir hışmından öteki 
kısmına hicret edip dururlar .

Yalnız ihtiyaçları nisbetinde 
zeriyatta bulunurlar, şu kadar ki
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hasılattan fazla birşey kalırsa onu 
da başka birşey mukabilinde mü 
badele ederler.

Kaden’in esas şartı toprağı ve 
üzerinde ki örtüyü ateşle yakmaktır. 

Bunün için evvelâ orman kat edilir 
kalan ağaçların takriben göğüs 
hizasındaki irtifada kabukları halka' 
vari soyulur, bu iş en zivade son 
baharda icra edilir. Kabuk kurur 
kurumaz ihrak ameliyesine mübaşe
ret ve diğer taraftan da toprak 
sürülmeğe başlanır. Ekseriyetle 
ihrak keyfiyeti gelecek bahara ka
dar tehi edilir ve toprak bundan 
sonra işlenir. Büyük zararın önüne 
geçmek için ihrak olunacak saha
nın etrafı daha evvel tahdit edilir. 
Tahdit keyfiyeti fazla zahmetinden 
dolayı ekseriya terkedilir ve bin- 
netice büyük bir yangın husule 
gelir.

Sarp dağlarda ve oyalarda kâin 
araziyi köylü öküzü ile zer eder 
bir çift öküzü boyunduruğa koşar 
ve bu suretle ormandan açtığı ara
ziyi sürer ve zer eder . ;

Birinci senede patates, ikinci 
senede muhtelif yulaf envai, ek
seriya ratıp mevkie çavdar j üçüncü 
sene tekrar patates zer eder. Bazan 
dahi ikinci sene mısır ve bezelye 
zer edildiği vakidir. Bu cihet top
rağın kuvvei namiyesine tabi olup 
pek muhteliftir. Toprağın kuvvei 
namiyesi tenakus ederse kara buğ 
day zer edibr. Kaden toprağm 
kuvvei namiyesini nazarı dikkate 
almaksızın ormanların tahribiyle 
yapılan bir usulü ziraat olup bun
dan istifade iki şekilde icra • edilir. 
Eğer toprağın kıymeti tenakus

ederse Kaden köylüleri kendilerine 
ya yeni orman parçası ararlar ve 
bu suretle ormanın herhangi bir 
tarafma hicret ederler ve yahutta 
eskiden işlenmiş herhangi bir tar
laya tekrar avdet ederl°r. Bakir bir 
orman bizzat mahsul kuvvetini haiz 
ve mebzul hasılat ita eder, fakat her 
türlü ihtimam ve itinadan mahrum 
olursa tabiî müruru zamanla toprak 
bu hasılat verme kuvvetini yavaş 
yavaş kaybeder. Bakir orman top
rağı ve yahut uzun zaman tabiata 
terkedilmiş herhangi bir toprak kıs
mı ziraat maksadına ancak en son 
hizmet edebilir. Eğer ikinci usul 
takip edilirse, o zaman azamî beş 
senelik bir hasılattan sonra toprağa 
en son bir istirahat müddeti ita et
mek lâzımdır. Bu müddet zarfında 
bu saha üzerinde ancak gayri mun
tazam alçak bir ormak tabakası gö
rülebilir. Sathî topraklarda tekrar 
zer keyfiyeti vaki olmadan 20 sene 
kadar toprağı istirahate terketmek 
lâzımdır ve bundan sonra s toprak 
ancak iki, azamî üç sene zer edilir. 
Keza toprak müruru zamanla kuv
vei namiyesini gaybeder ve bura
larda baltalık bile artık yetişmez ve 
toprak çıplak bir manzara balini 
a lır.

Vasati Korea da buna dair sa
yısız misâller görülebilir. Kaden 45° 
meyle kadar olan mailelerde ek
seriya icra edilir. Pek sarp yerler 
bu maksat için muvafık değildir . 
Biraz mail olan mahaller ovalara 
bile tercih edilir, İmkân nisbetinde 
derin topraklar, sıcak güneşli me- 
vaki aranır. Eğer böyle mahaller 
mevcut değilse şimale nazır vasati
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derin Uğt h ak  topraklar kalmİ edilir
Enaûvade yapraklı eşcar.ve mahlü
meşu cir ormanları bu iş içiin kulla
nıhr. Zira bu ormanlar Hüıiıiîs nok
tat nazarından zengin ve binaen
aleyh knvvei ııamiyeleri fazladır
Tüksek mevkideki ormanladaıı ib
reli sşcar ormanlarından istifade 
edilebilir.

Ormanları tahrip suretiyle zira
at yapan köylüler- yekdiğerinin saha 
üzerindeki istifade hakkına riayet 
ederler. Eğer bir köylü tarla açmak 
isterse muvafık bir saha arar, sonra 
o sahanın etrafında nakadar ağaç 
varsa onların kabuklarım soyar şu 
suretle etrafım tahdit badehu ya bir 
işaret ve yahut ismini ağaçlan oy
mak suretile vaz eder, ondan sonra 
eşcan kat etmeğe ve ormanı yak
mağa mübaşeret eder. Bu suretle 
diğer köylülere karşı bu saha üze
rinde bir hak kazanmış olur. Bu 
hak daimî surette kalır. Eğer sahibi 
umumî hakkmdan vaz ğeçerse an
cak o zaman bu hak kaybolur. Bu 
usulü ziraat vasıtasiyle husule gelen 
zarar bilvasıta ve bilâvasıta pek 
büyüktür. Evvelâ, ormanların im
hası ve sonra orman sahasının git 
gide tenakusu . . . büyük orman sa
haları istifade edilmeksizin mahv 
olup gidiyor. Ve ateş tehlikesi yü
zünden ormanların işletmesi için 
tanzim edilen plânlann tatbiki 
mümkün olmuyor ve binaenaleyh 
ormarnn atisi mahv oluyor. Bundan 
maada bu usul ziraat yüzünden top
rağın kavvei namiyesi pek ziyade 
tenakus ediyor.

Bakir orman bidayette kuvvetli 
bir toprağa malik iken müteaddit

defa vâki; ihrak sebebiyle git gide 
mevcht utevâdı uzviyesini kaybedi- 

' yot. Sarp mailelerde toprağın üst 
tabakası yağmur vasıtasiyle akup 
gidiyor ve geriye çıplak kaya par
çaları kalıyor. Bu hal vasati ve ce
nubî Korea’ da her yerde mevcut
tur. Badehu, kesilen ve tahrip edi
len orman gerek filiz sürme ve ge
rekse tebezzürü tabiiye ile tekrar 
eski haline avdet edebilir. Eğer Bu 
orman ( 30 ) sene dokunülmaksızm 
istirahata terkedilirse, eğer kısa bir 
zamandan sonr tekrar Kaden baş
larsa, evvelâ orman müruru zaman
la şecer halini ahzeden baltalık ha
lini iktisap eder, nihayet sarp ma
ilelerdeki ormanlar kadan sebebiyle 
bilhaesa mutazarrır olurlar. Yağ
mur vasıtasiyle toprağın üst tabaka
sı tamamile ref edilir ve aşağıya 
doğru sürülür, şu suretle nehir velde- 
re yatakları dolar ve bu hal sellerin 
birinci şartım teşki'le'der: Keza top
rak kayması keyfiyeti dahi vaki 
olabilir.

Binaenaleyh büyük bir sual kar
şısında bulunuyoruz : Kadeu usulü 
ziraatı ne suretle intizama sokula
bilir ? Eski zamanda takriben /250/ 
sene evvel, Kaden usuülü ziraatinin 
mazarratı teşhis edilmiş ve şiddetle 
men edilmişti ve herkim bu usulü 
ziraati takbik, yani ormanları yaka
rak tarla küşat ederse “Diyet” ver
meğe mecbur idi bununla beraber 
iyi bir netice istihsal edilmedi. Zira 
teşkilâtı idariye gayrı muntazam idi 
ve memurlar ormanları kuvvetli bir 
nezaret altında bulunduramıyorlar- 
dı. Diğer taraftarı bu usulü ziraat ile 
geçinen köylünün bütün gıdası ahn-
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mış olacaktır. Yeni Japonya hükü
meti tarafından 1913 danberi yeni 
bir orman kanunu neşredilmiştir.

Orman muhafızları polisle bera
ber bu usulü ziraati men etmeğe 

. çalışıyorlar fakat şayanı arzu bir 
neticeye vasıl olmak mümkün ol- 
mayor. Zira kanun bilâkayt vc şart 
bütün Kaden usulü ziraatini şiddetle 
men ediyor. Fakat tatbikatta bunun 
icrası, muhafaza sahasumın vasi ve 
binaenaleyh kâfi bir nezaret ve tef
tiş mümkün olmadığından kabil ol- 
mayor.

Yukardaki bütün mütalea ve ha- 
kayikten istihraç ediliyor ki, Korea 
ormanları Kaden usulü ziraati yü
zünden pek ziyade tahribata ma
ruz kalmaktadır. Korea ormanlarmı 
tanzim ve fennî usullere göre idare 
etmek için evvelemirde bu şekil 
ziraatin bertaraf edilmesi lâzımdır . 
Bubapta gerek hususî ve gerekse 
devlet ormanları beyninde bir fark 
aramak doğru değildir.

Berveçbi ati tedabirin ittihazı 
hüsnü tesir yapabilir:

1 ---̂  Halihazırdaki Kaden köy
lülerinin mevkileri hakiki bir tetkik 
y e; muayenöden.geçirilmelidir. Mün
ferit' köylüler ııezdinde, Kaden in 
muhtelif usul leH'meVcuttıır^

■icabı olarak Kaden usulü ziraati ova 
ve dağlık mahallerde farklar mey 
dana getirir. Keza meşkim köylüler 
ile yürükler arasındaki farklar dahi 
unutulmamalıdır.

Evelemirde , herşey tarz ve si
yak ve nıujhite nazaran tanzim edil 
meli ve' sonra hal usulleri tayin 
edilmelidir.

2 — Uzun senelerdenberi de
vamlı olarak ziraat edilen Kader» 
Isahası, şayet bu sahalar sathı ma
illeri üzerinde kâin değillerse, tar
laya tahvil edilmeli ve köylülere 
taksim edilmelidir . Bu ahvalde , 
Lesas saha,, hususî ise yani eşhasa 

[ait ise bir anlaşma temin edilmeli
dir. Eğer sahibi tarafından bir iti
raz vaki olursa, bu takdirde it esas 
saha „ bilâ ücret tefrik edilmek lâ
zımdır. Zira uzun senlerdenbari bu 
saha üzerinde vaki haraset burada
ki hakkı kökleştirmiş ve Kaden köy
lüsü bu sabayı uzun müddet zer et
mekle üzerinde hakiki bir hak istih
sal etmiş demektir. Zaten köylü 
burayi satm almak kudretinde de
ğildir .

3 — Yürükler için muayyen 
mevakide tahdit edilmiş sahalar 
tefrik ve bu sahalar bunlara bağış- 
laıımalıdır ve bu suretle bayatları 
tahtı temine alınmış olmalıdır. Bu 
usulü hakiki surette tatbik etmek 
çok müşkül olacaktır. Kaden koy 
lüsü cahil ve tembeldir. Gelirini ve 
arazisini tezyit etmek hususundaki 
herhangi bir say bunlarda yoktur . 
Esasen bunlar göçebe bir halktır. 
Tabiat kendilerine ne verirse onun
la memnunburlar.

4 — Yeııi Kaden inşası şiddetle 
muayene edilmeli ve eski sahaların 
tevsii kabil olduğu kadar tahdit edil
melidir. İstifade arzeden sahalar 
eğer artık ziraat için lâzım döğilse- 
(30) sene hali üzere terkedilmelidir.

Bu sahaların tebezzürü tabiiye 
suretiyle teşecçürü şayanı tavsiye
dir. Temamiie hah bir hal alan ve 
tebziri tabiî tarikiyle teşciri müm-
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Avcılık iciıı terbiye ve talim ve avcı
lığın iktisattaki mevkii

Avcının terbiye ve yetiştirilme
si hakiki şeraiti talep eder.

Avcı için esaslı bir istidat, bususile 
avcılığı yapabilecek his ve düşünce 
kabiliyeti lâzım olduğu gibi, tabiata 
ve vahşî hayvnata derin bir sevgi 
bahusus sağlam ve asil bir karak
terin mevcudiyeti iktiza eder.

Bundan başka uzaklan tetkik için 
ameli bir göz, sağlam bir vücut, 
bahusus muntazam bir âsab lâzım
da*. Bu evsaf kimde eksilirse o 
adam hakikî bir avcı 'değil fakat 
(rast gele) bir avcı olabilir.

Bu baptaki nazarî malûmatın 
istihsali müptediller için kolay de
ğildir Şu kadar ki; işe karşı şedit 
bir alâka, iki bu* arzu, badehu me
ktepteki derecei tahsil nisbetinde 
avcılık üzerinde bizzat mûtalea he
rkesi azçok avcılığın künhüne nü
fuz ettirebilir. Bundan maada, avcı
lık sahası üzerinde terakki yapabi
lmek için bir meslek mecmuasını 
muntazam surette takip etmek mu-

kün olmayan mahallerde sun’î teş- 
eir lâzımdır.

5 — Plân tahtında muntazam 
bir idare vücude getirmek elzemdir. 
Muhafaza sahaları daha küçük ola
rak tahdit edilmelidir. Halihazırda 
devlet ormanlarında bir muhafaza 
mıntakası takriben 10,000 hektara 
baliğ olmaktadır. Ormanlar ve or
man usulleri ıslah edilmelidir. Aksi 
takdirde Kaden usulü ziraatini tef-

tahassıslann malûmatlarını tetkik 
ve tetebbü etmek lâzımdır.

Avcılık hakkındaki konferanslara 
iştirâk, bahusus av sergilerini ziya
retler husnsî kıymeti haiz olabilir
ler.

Herkim hakikî avcı ise veya 
olmak isterse revirde - -  av mm ta-, 
kasında — kendisine taktim edilen 
her fırsatı nazarı dikkate almalıdır. 
Bunun için de sabah ve akşam ka
ranlığında tarla, orman, çayır ke
narlarında ahzi mevki edilir ve 
güzelce gizlenilir.

Şu kadar ki rüzgârın istikametini 
nazarı itibara almak lâzımdır.

Ahzi mevki edilen mahalde gayet 
sakin, hareketsiz bulunmak icabe- 
der.

Beraberinde bir dürbün taşımak 
mucibi faide olduğu gibi, elbisenin 
rengi bellisiz olmalıdır.

Bu bapta nazari malûmatla mü
cehhez olanlar ekseri hatalardan 
kaçınmasını blidikleri gibi münferit

tiş etmek müşküldür. Kaden. usulü 
ziraati için seri bir çarei hal bulmak 
ve tatbik etmek kabil değildir. Evel- 
emirde işe kolay tarafından mü
başeret etmeli ve yavaş yavaş müş
küle doğru yürümelidir. Ancak bu 
suretle hedefe vasıl olmak mümkün 
olur.

8/4/1931 İstanbul: Bşiktaş 
Ahmet
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tetkiklerden dahi umumî bir netice 
çıkarırlar.

Avcıhk hakkındaki amelî tetki- 
katını bir av mütehassısının nezar
eti altında yapanlar bu bapta ke
ndi kendine yetişenlerden daha zi
yade istifade ederler.

Nişan talimleri ahvale göre icra 
edilir. Birçok av cemiyetleri âzala- 
rına bu bapta icabeden fırsatı bahş 
ve onları daima atışa alıştırır ve 
atış hakkmdaki vukuflarını daha 
ziyade takviye ederler. Av köpekl
erinin tecrübelerini görmek için bu 
baptaki müesseseleri ziyaret, av kö
peklerinin ;' sevk ve idaresi. noktai 
nazardan mühimdir. Bu gibi maha
llerde köpeğin ne suretle avm ka
nını, izini ve sair husuşatı takip 
ettiğini görmek ve tetkik etmek 
fırsatı bulunur.

Avcının terbiyesi cemiyet umu
ru için büyük bir ehemmiyeti hai
zdir. Bir çok cemiyetler âzalarının, 
avcılık umurunda ihtisaslarının te
zyidi ve onları bu bapta daha faal 
bulundurmak ve mütehassıs yetiş
melerini tacil etmek için âh mak- 
asıt takip ederler.

Av cemiyetlerinin avcıhk hus- 
usatıııdaki neşriyatı ve avcılık; hay
vanatı vahşiye için sıcak kalpli do
stlar temini ve hakiki avcılık; için 
vaki ceht ve gayreti yeni değildir. 
Şu kadar ki bu gayretler ekseriya 
‘beyhude idi, zira o vakit namlusu 
önüne tesadüf eden her hayvanı 
vuran avcılar ekseriyeti teşkil ed
iyordu. Kendilerine avcı süsü verü- 
pte avcı olmanın nedemek olduğu
nu bilmeyenler veya bir avcı gibi 
avlamağa kabiliyeti olmayanlardan 
bir çoğunun ııvcılık için en muzur 
âmillerden oldukları keyfiyeti hen
üz pek az nazarıdikkate alınmak
tadır.

Âdap ve usulüne muvafık, iyi 
avcı âdetlerini muhafaza etmek su- 
retile, mütehassısane bir surette 
yapılan avcılık, hakikî avcılık olarak 
gösterilir.

İktisatta avcılığın mevkii: Em
valin istihsal, istimal ve taksimi, 
bahusus halkm bütün İktisadî ha
yatı, medenî bir memlekette kanun 
ve kaideye göre icra edilir ki bunun 
istinâtgâhı da ilmi iktisattır.

Bu İktisadî hay att da avcılık bir 
rol oynar.

Her av hayvanı etiyle, tüyü, yü
nü ve nihayet derisile para kazan
mak içi büyük bir amil olur.
Her nakadar av eti halkm et ihti
yacının tatmini hususunda diğer 
ehlî hayvanat ve balık etleri ka
dar bir ehemmiyet işgal etmiyor
sada, bu ihtiyacın tatminini kolay
laştırmak ve kâfi et tedariki müşkül 
olan mahallerde de birinci derecede 
rol oynamak itibarile haizi ehemmi
yettir. Bütün Alman av hasılatı 
umumiyesi senevî 30 — 40 milyon 
marka baliğ olduğu istatistik esa
sına binaen alâkadarlar tarafından 
tahmin edilmektedir.

Avcılık diğer taraftan millî ikti
sada, avm emri icrasında ve ha
yvanatı vahşiyenin tağdiye, muha
faza ve terbiyesi ve avm icrası için 
« ruhsatiye > istihsali hususunda 
da bir faide temin eder. Bittabi 
bütün bu hususta icrası para sar
fına mütevakkıftır ki bundan da 
İktisadî, millî oldukça bir teneffü 
hasıl eder.

Av masarifi, avm kıymetine 
bazan biı çok defa tefevvuk eder. 
Esliha, barut, saçma Ve avcılıkta 
müstamel diğer alât ve edevat sa
nayii avcılıkla kaimdir.

Azim bir para avcının yevmi-
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Kıtabivat :

Kat'i vat mevsiminin ladin ve 
gökıı&r haşebiniıı evsafı üzerine 
olan tesiri hakkında tetkikat.

1: Kısım katiyat mevsiminin 
haşebin bazı hikemî ve sınaî ev
safı üzerine olan tesiri.

l'ntersuchung ueber den Ein- 
fîuss der Faellzeit auf die Eigens- 
ehaften des Fichten und Tannen- 
holzes.

L Teil: Der Einfhıss der Fâll- 
zeît auf einige physikalische und 
gevverbliehe Eigenschaften des 
Holzes: Von Dr. H. Knuchel.

Her ay iki ağaç kesmek su- 
retile tecrübe yapılmış ve 1926 - 
1930 tecrübeler 4 sene devam et
miştir.

Tecrübeler haşebi kâzıp ve sa
dık için ayn olarak yapılmıştır.

yesij maaşı ve saire mukabili ola
rak şehirden köye akar. Bir çok 
köy balkı bu suretle maişetlerini 
teinin ederler. Hükümet için avcı
lığın diğer bir ehemmiyeti av ruh
satiyesi ve vergisidir. Bu faide ka
rşısında bazı hayvanatın eşçan ha
sara uğratmalarından mütevellit 
zarar tahassül edersede, avcılığı 
muntazam surette tanzim edilmiş 
olan mahalerde işbu zarar kabili 
tahammül bir dereceye kadar ten
zil edilebilir. Hatta bu gibi zarar
lar av mültezimleri tarafından taz
min edilmek mecburiyetine binaen 
orman sahibi tarafından bittabi hi- 
sedılmez. .

Harbi umuminin zuhuru esnası
nda avcılıktan mütevellit umumî

Haşebin dayanması üzerine 
katiyat mevsiminin te’siri hakkın
da alman netice ayrıca neşr edi
lecektir.

Katiyat mevsiminin haşebin 
kuruma keyfiyetinin sureti seyri 
üzerine mühim bir tesir icra etti
ği görülmüştür.

Birinci Teşrin ila birinci Kâ
nunda kesilen ağaçlardan alman 
parçalar ziyadesile yavaş ve mü- 
tesavi bir surette kururlar.

Halbuki yaz ağaçları çok daha 
çabuk kurur. Kurumanın tarzı ce
reyanındaki farktan keyfiyeti iti- 
barile de mühim farklar doğabilir. 
Diğer tetkik edilen evsaf itibairile 
katiyat mevsimine atf edileçek 
mühim farklar yoktur. Dr. T . Âli

hasılat 100 milyan marka baliğ 
oluyordu ki alâkadarların tahmini: 
ne nazaran 1914 senesinde yuvar
lak olarak halk tarafından kazanı
lan 43 milyar markın yanında 
işbu yekûn oldukça mühim bir kı
ymeti haiz idi.

Avcılığın kıymeti yalnız İktisadî 
ehemmiyette değildir. Bahusus av
cılık bir çok insanlara serbest sıh
hî bir meşğale temineder. Yevmî 
gaileden yorulan dimağ ve ruh 
bu suretle istirahat eder ve aynı 
zamanda avcılık köy ile şehir arasın
da mevcut muhalefet ve zıddiyeti 
bertaraf eder.
«Dr. Phil. A. Ströse» den

İstanbul: Beşiktaş 10)411931 '
Ahmet
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Yeniseneye girerken
Yeni bütçe senesinin devletin elimizden çıkacak şeylerden bahs- 

her idare şubesinde olduğu gibi or- edeceğiz. (
inancılıkta da bir tasarruf yılı ola- Bu sahifelerde birkaç defa bahsi
çağma şüphe yoktur. Temenni ve geçen amenajman işlerimiz artık 
isteklerimizde bu noktayı şüphsiz kat’î ve sağlam esaslara bağlan- 
nazarı dikkate almak lâzımdır. malıdır. Meslekte azçok fennî bir

Geçen yılm icraatını sayıp dök- teşekkül halinde tanınmış olan ame- 
tnek istemiyoruz : bundan artık bir najman idaremiz halâ fennî iş gör- 
fayda da melhuz değildir. Ancak memektedir. Bunun birinci sebebi 
önümüzdeki sene içinde parasız bir amenajmancı arkadaşımızın bu 
pulsuz yapılması kabil, meslek için sabifelerde pek güzel tahlil ettiği 
hayatî ehemmiyeti haiz ve artık sü- gibi T ALIMATN AMES1ZLİK tir. 
rünmeğe tahammülü olmiyan işler Bugün elimizdeki talimatname 
vardır ki herhalde başarılmaları icap müsvettesinin tatbik kabiliyyeti ol- 
etmektedir. duğuna onu yapanlar bile kani

Bunların başında orman kamı- değildirler. Şu halde yapılacak iş 
nu vardır. Orman kanununun bu- onun tadilidir. Talimatnamenin al- 
günkü İktisadî ve malî şerait ve ması lâzımğelen şeklin burada mü- 
ihtiyaçlar karşısında ormancıyı tat- nakaşasına ne zaman nede imkân 
min edecek bir şekilde çıkıp çık- olmadığından ormancılığımızın bü- 
mayacağmı her meslek arkadaşı tün hususiyyetlerine tevafuk edecek 
takdir edebilir; bunu düşünerek or- bir şekil almasını temenni etmekle 
man kanununun bir an evvel çık- iktifa edeceğiz, 
masını istiyenlerin yamnda iste- Bundan sonraki ihtiyaç bir ame- 
miyenlerin , yani daha iyi ve or- najman memurları YAZİFE TALİ- 
mancılığa daha müsait günlere kal- MATN AMESİ dir. öyle bir talimat- 
masım arzu edenlerin de mühim bir name ki Başmühendisin, mühendis- 
yekûn teşkil ettiklerine şüphe et- lerin vazifelerini keskin surette ayır- 
miyoruz. Bunun münakaşasını baş- malda beraber grup reysini müşkül 
ka bir yazıya bırakarak asıl kendi aziyetlere düşürmesin.
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Mûhs.'&Hhŝ U'lîl ehildeki eski föîî 
tal uılalımın esi de 

de^gişme^e muhtaçtır. Mühendisin, 
fennî vcw dusi kendisine izah edil* 
i^çHİ bilhassa amenajman plânları
na! &a:b:kîae ait mevat İlâve olun-

Osman kanununu muhafaza or- 
naankrum taalluk ed^n maddelerinin 

r̂ içîlî%jör. şekil alacağını şimdiden 
kestirmemek i e beraber kanun . bu 
sene de çıkmazsa tahribat görmüş 
b an  yerlerin hususî muamelelere- 
tabi tutulması temenniye şayandır.

Bir orman kongresinin toplan- 
îfyigpgyH istiyenlerin fikirlerine iştirâk 
etmek mümkün değildir. Çok mas
raflara ve çok gürültülere yol açan 
kongrelerden, amelî bir netice çık- 
ja^bğ trn  büiyoruz. Mühim işlerin]: 
kifayeti meslekçe tanınmış zatler- 
den müteşekkil bir heyete gördürül: - 
mesi daha eyidir. Ormancılığımıza 
bîr hedef ve ona doğru hareket tar
zını tespit edecek kuvvet yalnızca 
bir kongrede tebellür eden ve çok 
defa bîr taraflı olmaktan kürtula- 
saiyan fikirlerden ziyâde 80 senelik 
lecröbderin tayinettiği ihtiyaçlar
dır. Yeter ki ne istediğimizi ve nasıl 
işeyeceğimizi bilelim.

Meslekte disiplin meselesi çok 
şayanı ehemmiyy ettir. Sebebi heme 
olarsa olsun, arasıra görülen ufak 
tefek ihtilâfların • hallinde müteka
bil itimat ve Küsnü niyete istinat 
etmeliyiz. Meslekte arzu edilmiyen 
cereyaniarci yol açabilecek, bazı 
hallere k a rs ı, İtim olursa olsun,

laana. enerjik davranılmak ve dısip 
' din ^işıerin.de; daha;_ hâsşâş bulun 
;:mak lâzımdır.:

Gine bu şahffeierde; bahsi geç- 
mıs olan staj meselesine artık lâ- 

: yik olduğu ehemmiyyet verilmeli
dir. Buna karşı ileri sürülen itiraz 
memursuzluk tur.Bizim düşündüğü
müz'şekilde staj görecek 'memur 
namzetleri gittikleri yerlerde boş 

f  durmiyacaklar ve gayrimeşru! de 
olsa iş görecelerdir. Meslek bir iki 
şene Mühendis alamiyacaktır. Lâkin 
bir iki sene, için bir kaç memurun 
daha az olmasından büyük bir 
mahzur tasay vur edilemez. Bundan 
sonra hersene* muntazaman acemi 
gençler yerine vazifesini öğrenmiş, 
azçok tecrübeh mühendisler yetiş
tirecektir. Hiç ehemmiyet verilmiş 
yen, fakat ciddî bir mesele olan 
staj işinin bari gelecek sene için 
çaresine bakılsın |

Bu yıl Avrupa’ya- talebe gön
derilip gonderilmiyeceğini bihniyp^ 
ruz. Eğer böyle birşey 'olursa eski 
hatalara düşülıri^esini temenni 
edelim.

Cemiyetin de meslekte ve mesÖ 
lek dışarısında daha fazîâ^ olmağa 
çalışması lâzımdır. Azası, bilbasşa,, 
nüfuzlu azası tarafından adeta terk
edilmiş bir cemiyetin idare heye-b-: 
tinden çok şey bek lenem ezB u 
heyet faal olmak için azasından 
kuvvet alabilmelidir; bfru kuvveti 
de her 'arkadaşın sıkı alâka , irti
bat ve. muhabbeti temin- eder.

Recep
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Meslek Düşünceleri 
4

Fennî Teharriyat istasyonları 
ve Enstitüleri

Yevmi gasetelerm ilâm, saMfelermde olvMje/rum: \

İktisat Vekâletinden:
I  : Ankara meteorlpji enstitü-

- sü için mübayaa olunacak 
27 kalem rasat alâtı 21 

-gün müddetle
II — Ankara, da inşa edilmek

te olan ziraat ve. baytar! 
enstitülerinin 62,210 hra: 
bedel kesifli elektrik tesi 
şatı 2/31031 tarihine ka- 

. dar.
UT Ankara telsiz-. telgraf ci- 

varrnda inşa olunan zirâ
at ve baytarı enstitülere 

. rnfü kalorifer f^ sa tı-  bir 
ây müddetle

VI — A n k a ra ,^ a a ti ]''m ^tebi 
: arazisinde çubuk köprüsü 

sasen sahilinde^ [29,-751] 
lira . bedeli ' k e ^ ı '  tohum 
ıslah binası X/^9^v/tari-'' 

; : hi ne
V — A^şkâra’da tavükçulak enş-; 

titüsü hinaşı cıvanndâ in
şa : edilecek olan 4730.hra.

.. bedeli keşiffi kümeslerin 
inşası kapak 3zarf nsulile

IV . E -  Hmir . d e . . . .  lira bedeli 
keşifle talibine ihale. edi:

İecek olan ziraat mektebi 
binası inşaatı münakaşa- : 
.ya çıkanİmıştir. .

Bittabi vekâletimizin bu meşkûr 
ilim hareketlerine takdir ve şükran ... 

• hisleri: besliyoruz.
: Fakat, acaba ezkaafc, baytar,^  

meteoroloji ve tavukçuluk enstitü
lerinin inşalan hitama erdiği[bir 
sırada ormancılığımız ve. ormancılı
ğın ilmî vaziyeti ne m elezdedir?! . 
bunu düşünmek bile bana hüzün 
veriyor. Başımı başka tarafa 
riyorum. Darülfünunun bütün fa
kültelerinde meselâ edebıyatm tür-- ;̂  
kiyat, tarih, coğfafiya, içtimaiyata 
fennin; nebatat, fizik, kimya,-mad^^ 
nryat, tıbbın antrapöloji 
gibi ilim şubeleri birer enstitü teş
kil etmişler çahşıyöriati . '-Bây&r:^ 
ziraat mühendis hulâsa bütün ilim 

y  e sanat mekteplerinin birer mesaî 
sahaları, laboratuarları " oldukça 
müterakki. . . .  bize gelince halâ bir : 
ilmi faalbpet fakn ̂ e^oksüztağa 
içindeyiz. Nasıl ilerleyeceğiz. Sevi- 
yyemiz ne .şuretle; ] yükselecek. .
Mütelehhif oluyorum.

rek müteselli bulunduğumuz şggtec-



\M : 4 Sayı : 4ö

mua sahi tVImmîe ormancılığın ne 
^ekü almacım, nasıl yükseleceğini 
muhtelif fikir ve görüslerli izah 
ederken unuttuğumuz çok mühim 
Vur nokta daha var ki o da ilmi 
taVarrİvat ve tetkikatta bulunacak 
Vir iki fen müessesemiz olmaması, 
mektebi ikmâl eden yeni ve taze 
malûmat hamulesile mücehhez ge
nçleri yavaş yavaş fenden çıkaran 
idare malûmatı arasında kalmaları 
Vinnetice ormançılığm idare unsur- 
lannda görülen malûmat ve fikir 
tenakusu..............

Bu. kangren olmuş yaraların 
tedavisi sonra çok güç olacak! . . .  

muhteriz davranmak lâzımdeğil, açık 
söyleyelim; hepimizin ağzında virt 
edilen fen kelimesi nedir, mana 
ve medlûlü ve ihatası itibarile nasıl 
tatbik ediliyor, hangi şeye (Fenni) 
diye biliriz?! yapılan ve görülen iş
lerin hagisinde fennî kıymet var?!

Bununla ormancılıkta fen yok
tur demek istemiyorum. Hayır, bil
akis devam edecek mülâhazatım 
bunu gösterecektir. Ben bu günkü 
ormançılığm neresinde fen var ve 
nerede yok bunu aramak bulmak 
ve ayırmak arzusundayım.

Mülga halkalı ziraat mektebin
de zirai meslek derslerinden maada 
orada da bizim mektepte olduğu 
gibi jeoloji, meteoroloji kimya ve 
saire dersler okunur idi. fakat 
meteoroloji enstitüsüne aynı ders
leri sureti mütesaviyede okumuş 
olan orman mektebi mezunlarından 
kaç İrişi alındı sorarım? Netice 
menfîdir değil mi?! niçin, bir orman
cıda bo kıymet görülmiyor ve niçin 
bir ormancı meteoroloji sahasında

ihtisas sahibi olmasın!..  bunun için 
mutlaka ziraatten mi çıkmak lâzım!.

Mektepte görülen dersleri ste- 
matik bir tarzda gösterelim:
I — Arziyat, madeniyat ve

merbutu türap
II — Riyaziyat, (topografya, ve

bilhassa orman mühendis-1 
liği dahil)

Di — Kimya ve kimyayı madenî
VI — Nebatat (tavsif tasnif teş

rih fizyoloji)
V -  Hayvanat, haşerat

E sas M eslek  derslerinden

IV — Silvikültür, İntifa, Tekno
loji.

IIV — Tekip,
IHV -r- Amenajman,
XI Hukuk, iktisadiyat ? ye 

orman siyaseti,
X — Teşcir,

Esas meslek dersleri hariç, 
diğerlerine ait olarak her şubenin 
hariçte enstitüleri ve mesai hücre
leri var. Kendimizi düşünürsek 
hangi sahada bir tetkik ve teharri 
yapmak imkânına malikiz ? ! şim
diye kadar tanzim edilmekte olan 
muvakkat işletme plânlan hep 
takribi ve tahminî tecrübelerle 
yapılmış kroki; taksasyonlan ihtiva 
eder. Meşhur ( 181 ) numaralı 
tamimle Vekâletimiz çok meşkûr 
bir eser olarak hiç olmazsa ihalâ- 
tm amenajman plânı yapılmadan 
icrasını menetti. Buna rağmen 
hangi müdiriyet baltalık plânlarile
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küçük mikyasta koruların amenaj- 
manı uhdelerine verilen mıntaka 
mühendislerine tevdi edilecek alât 
ve edevatı fenniyyeye maliktir!..

Bir ormancı en mükemmel bir 
ilim adamı olmak hassa ve ikti
darım haizdir. Memlekette hiç bir 
fen şubesi ormancıdan istiğna 
edemez, bilâkis onu kendisine en 
mühim bir kuvvet ve en ciddi 
bir müzahir bilmelidir.

Ormancı gezdiği yerlerde ma
lûm ve gayri malûm bir çok 
nebatat cins ve nevilerini; hay
vanat, haşarat nümunelerini topla
yabilir. Mmtakasındaki toprağı 
tahlil eder, ettirir, terkibatma 
vakıf olur. Bu tecrübelerden 
aldığı malûmatla o havalideki 
ağaç zonlannın tarzı tevziini, yeni 
cinsler idhalini ve ihracı' icap 
eden nevileri, teşcir ieâbatını 
daha kuvvetle idrak edecektir.

Ormancı nebatat ve ağaç has
talıkları üzerinde daimî müşahe
deler yapmak mecburiyetindedir. 
Ormana ve hatta mahallinin 
zeriyatma halel getirecek tehlike
leri, civardaki haşerat istilâsını 
vaktüzemanile anlayarak derhal 
tedbirlerini ittihaz eylemesi icap 
eder. Silvikültür ve tekneloji en 
müsait bir tetkik sahasıdır.

Türkiye iklimi hakkında en 
kuvvetli eser olarak yalnız Tevfik 
Ali | Beyefendinin Almancadan 
tercüme ettiği kitabı buluruz.

Memleketimizde orman ağaçla
rının sureti tevezzuu, mıntakalan, 
ecnas ve enva itibarile tarzı 
işgalleri, zonlan, muhiti henüz

ilmi bir surette tetkik ve tesbit 
edilmemiştir. Orman istihsalâtı ve 
tekneloji üzerinde tevakkuf eyle
miş, taharriyatta bulunmuş bir 
meslektaşa rastlamadık. Amenaj- 
man ilmin ve tekarrinin bütün 
nazariyat ve tatbikatile mtisbet 
bir vakıasıdır. Şimdiye kadar bir 
çok ormanların amenajeleri yapıl
dı. Plânları ikmal edildi. Fakat 
bunların tanziminden elde edilen 
ıımumî neticeler, mikyaslar nedir. 
İlini usûllerle ormanlarımızın 
vaziyeti arasında görülen tevakuf 
veya tehalüfler hangi noktada 
tesbit edilmiştir?! Normal ve 
anormal mıntakalar nerelerde ?!... 
Bilhassa mevcut. Amenajman 
usullerinden hangisi daha ihtiya
cımıza tetabuk edecek!... Nasıl bir 
orman siyaseti tedvin eylemek 
lâzımdır. Biz bunları amenajman- 
dan öğreneceğiz, tekipte okuduk. 
Avrupa’da taharriyatı fenniye 
istasyonları varmış ... Burada tah
lili sak, mesaha ve sair bir çok 
maddeler üzerinde yapılan tetkikat 
İlmî kıymetler halinde tesbit ve 
tedvin edilir. Bu hususta grafik
lerin çok mühim rolleri vardır. 
Ormancılık sanayii servetle vari
dat ve para kıymeti, bilhassa 
orman kıymetlerinin hesabatmı 
tatbikatta nasıl tedahül ettireceğiz. 
Memleketimiz ormanları seneler- 
denberi fennî bir çok memurlar 
tarafından gezilmiş, görülmüş ve 
muayene edilmiştir.

Acaba, hangi keşif ve muaye
nede ilmi bir usul takip edildi, 
ve fennî taharriyat yapıldı, vaki 
midir?!
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Bu kiKtar semenin muhassaiayı 
olarak memleketimi/, için muayyen 
b*r teşoır siyaseti vaz etmek 
imkânında mıyız ?! Orman müheıı- 
iliştiği ilenirken tekarrür eden 
mana ve şekil, çok büyük bir 
mesele halindedir. Memleket şera
iti hayatiyesine, Ormanların vazi
yeti topoğrafiyelerine, idare siya
setine nazaran nasıl bir orman 
inşaatı ve sistemi kabul edeceğiz? 
Orman kulübeleri, yollan köprüleri
nin hangi usule göre inşa edilmesi 
daha İktisadî ve daha İlmîdir, 
bunları araştmyor mıyız?

Bunları birer, birer tafsil 
etmekten maksadım ormancılığın 
bilhassa taharriyatı fenniye istas
yonlarına enstitülere olan ihtiya
cım bütün uryanhğıle göstermek
ten ibarettir.

İlimsiz hiç bir meslek yüksel
mez. Yalnız plânlar ve mukavele
lere ( fen ) kaydım koymak. Bir 
fen memuru ilâve etmek maksadı 
tatminden çok uzaktır. Bu fennî 
kayıtlan lüzumu derecesinde bir 
ehemmiyetle ve ilnıî olarak tevsi 
ve tatbik edemezsek kimseyi 
ilmimize, fennimize inandıramayız. 
Ormancılığın hali hazin temamen 
idari bir manzara arz ediyor. 
Eğer bir iki amenajman gurubu
muz da olmasa bu müesseseye 
giren ( fen ) kelimesini bile hafz 
etmek zaruretinde kalacağız. 
Bizim de bir amenajman enstitüsü, 
orman nebatat, hayvanat ve 
haşeraiı tetkik lâboratuvan, kesif 
mmtakalarda taharriyatı fenniye 
istasyonları, ormancılık sanayiinin

en kuvvetle: mütemerkiz olduğu 
muhitlerde bu şubeye müteallik 
birer ihtisas mektebimiz ve bu 
müesseseler! takviye edecek un
surlar ki müdirlerden ziyade dahil
deki fenciler, şefler ve asistanlar 
mütehassıslarımız olmalıdır. _

Baytarın bakteriyoloji mtiesse- 
selerine, ziraatiıı fidanlıklara ne 
kadar ihtiyacı varsa ormancılık ta 
bu ilim ve | teharri vasıtalarına 
çok derin bir alâka ve irtibatı 
haizdir-

Artık bitip tükenmeyen tahdidi 
mümazat raporları, muamelelerin
den, dava, havale ve geldi gitti 
sahifelerinden biraz olsun azade 
kalarak yeni bir mesai sahası 
açmamız ve ilim yapıcı müesse 
seler tesis etmemiz lâzımdır. 
Ormancılığa asıl istikamet yerecek 
ve onıı harice ciddî bir fen halinde 
tanıtacak en mühim vasıtalarımız 
bunlardır. Her hangi bir davanın 
kazanılmasasından duyulacak zevk 
ancak vazife hissini tatmin edebi
lir. Biz ise her şeyden evvel bir 
ilmüfen adamıyız. Gaye ve hedefi 
elde edecek kuvvetli taharriyat 
yapacağız. Vekâletimizden bu var
lığı bekleyoruz. Eleman noksanım 
toplamak güç değildir. Diğer 
şubeler nasıl çalışıyorlarsa biz .de 
onlar gibi uğraşacağız. Gözlerimizi 
biraz kırtasî sahadan ilmüfenne 
doğru tevcih etmeliyiz. Taharriyat 
ve ilim yapıcı vasıtalar, tesisler 
isteyoruz. Aksihal meslekemizin 
bilkuvve iptalini muciptir.

M. Ali Salih

a-— —s *-
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Kongramız

Türkiye ormancılar cemiyeti 
senelik umumî kongrasım Kurban 
bayramının üçüne tesadüf eden. 
30/4/31 perşembe günü sabah saat 
onda cemiyet merkezinde aktetti:

Bu sene de geçen senedeki gibi, 
hatta daha fazla meslektaşın işti
rak ettiği kongra için, kalababktık 
diyebiliriz.

Mazakeratm uzaması ihtimaline 
karşı içtimain Öğleden evvel baş
laması tekarur etmişti, sonradan 
kongraya iştirâk edenlerin arzuları 
ile saat on bire doğru başlanan 
müzakerat on üçe kadar devam 
ettirilerek bitirildi.

Kongrayı cemiyet reisi Mazhar 
B. açtı ve kongra reisi ile kâtip
lerinin intihabını teklif etti." Kongra 
reisliğine İktisat Vekâleti müfettiş
lerinden Mabfi ve kâtipliklere de 
Amenajman mühendisi Memduh ve 
Bozöyük1 orman mühendisi Kâmü- 
ran Haris B. 1er intihap edildiler.

Heyeti teftişiye raporu okundu, 
bunda İdare heyetinin iyi çalıştığı 
ve geçen sene icrası kararlaştırılan 
bazı işlerin yapılamadığı, Âzaların 
teahhüdatmı muntazaman, tediye 
etmemelerinin bu miktarın çoklu
ğundan ileri geldiğini "zikredilerek 
nizamnamede tadilât yapılarak bu 
miktarın yarıya indirilmesi teklif 
ediliyordu. İdare heyeti raporunda 
mesai programının icra edilen kı
sımları hakkında izahat veriliyor,

diğerlerinin icrası için vaki teşeb
büsler zikredilerek Ankara’daki âza- 
mızdan bir yardım, görülmediği 
ve bu işlerin az bir zamanda ikma
linin maddî imkânsızlığı dolayısı 
ile proğramda yazıb şeylerin ehem
miyet ve imkânına göre sırasile 
icrasına çabşdmasmı .ve ilk iş ola
rak muhtıranın çıkarılmasına çalı
şılmayı teldif ve âza taahhüdatınm 
tenkisi halinde varidatın bina kira
sına bile yetişmiyeceği izah edildi 
ve heyeti umumiyece kabul olundu.

Vaktile nizamnamenin göster
diği miktardan fazla taahhütlerde 
bulundukları için borçlu kalan 
âznnın şimdiye kadar tediye ettik
leri âidat nizamnamedeki miktara 
tekabül ediyor veya daha fazla 
tutuyorsa bunların şimdiye kadar 
olan borçlan tenzil edilerek hesap
ları tasfiye ve şimdiden sonra 
aidatların ;n asgari hadde indiril
mesi hakkındaki teklif ile bilâ ma
zeret aidatını vermekte ısrar eden
lerin ihracı baklandaki teklif de 
kabul olundu. Senenin müsait bir 
ayında cemiyetin arzu eden arka
daşlar için Balkan memleketlerin
den birine bir tetkik seyahati tertip 
etmesi ve nihayet Gazi Hazret
lerine, İktisat Vekili Mustafa Şeıef 
Bf.ye kongra heyeti umumisinin 
tazimatının telgrafla iblâğına karar 
verilerek içtimaa nihayet verildi,

Proğramm ikinci kısmında ka
rarlaştırıldığı gibi ertesi gün Bağçe
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köyündeki mektebimiz ziyaret edi-

Sabah saat 9,80 da köprüden 
hareket eden vapur, başta orman 
umum müdürü Bekir Bf. olduğu 
halde umum müfettişler, müdürler 
ve mühendis arkadaşlardan mürek
kep oldukça kesif bir ormancı 
kafilesini Btiyükdere’ye çıkardı. 
Burada bekleyen otomobiller kafi
leyi bayraklarla donadılmış olan

Yt

hakikâtlere istinat ederek mektebin 
geçirdiği muî t telif, tekâmül devrele
rini izah ve bidayette iki sene iken 
bilâhare üç seneye iblâğ edilen 
tedris müddetinin bugün için nakâfi 
olduğunu, her ilim ve fen gibi 
ormancılığın da mütemadiyen terak
ki ve tekûmiil ettiğini, bugünün 
ormancı lığının memleketimizde üç 
senede lâyıkı ile tedrisine imkân 
olmadığım anlattı ve müderrisleri-

Bayramda Yüksek Orman mektebinde talebe ile mezun 
efendiler arasında yapılan maçda takımlar

mektebe götürüyordu. Bu mütecanis 
kütle arasında herkes, ölçülemiye- 
cek bir meşe içerisinde senelerden 
beri göremediği arkadaşlarile şaka
laşıyordu. Mektebin sevimli Rektö- 
rn gelenleri karşıladı ve hepimiz 
hiç de yabancısı olmadığımız bu 
tedris ocağımızın köşesini bucağını 
dolaşmaya başladık. Biraz sonra 
yemek salonuna indik. Ziyaretçiler 
bu salonu temam en dolduruyordu. 
Yemeğin hitamını müteakip Rektör 
Mazhar B. hazır bulunanlara bu 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür et
tikten sonra mektebin bir tarihçe
sini yaptı ve bir çok İlmî esas ve

mizin son senelerde meslektaşlara 
kitapları ile de yardım ettiklerini 
ve yakın bir zamanda daha üç 
mühim eserin tabının biteceğini 
ve bıı suretle mektep haricinde 
de meslektaşlarm İlmî kudretlerinin 
yükseleceğini izah etti.

Ormancılık teşkilâtı hakkında 
konferans vermesi mukarrer olan 
müderris Tevfik Ali B. Ayancık’ta 
bulunduğundan kongrada buluna- 
mıyacağım telgrafla cemiyete bil
dirmişti . Ziyaretçiler mektebi gez
diler.

Bir kısım arkadaşlar bağçede
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dolaşırlarken. Rektörün odasına 
gidenler de meslek etrafında konu
şuyorlar, cemiyetin vazifesinde 
muvaffak olabilmesi için alâkadar 
meslektaşlarm maddî ve manevî 
yardımlarını kararlaştırıyor ve ta
ahhüt ediyordu.

Biraz sonra talebelerle mezun 
arkadaşlar arasında bir fütbol maçı 
kararlaştırıldı ve oyuna başlandı.

Senelerden beri topa ayak sür
memiş olan arkadaşlar ancak mes
leğin verdiği idman sayesinde koşu
yorlar, biraz şişman olanlar hemen 
kesiliyor ve oyunun bitmesini dört 
gözle bekliyorlardı. Yarım saat 
devam edilen oyun 1-1 berabere

addedilerek hitama erince artık 
biç koşamıyacak bir bale gelen bir 
iki arkadaşın yüzü güldü bundan 
sonra bentlere kadar bir gezinti 
yapıldı ve bekleyen otomobillerle 
Büyükdereye indik.

Geçen senedenberi bir âdet 
haline gelen bu ziyaretleri senenin 
bir bayramı oluyor. Gönül isteyor 
ki bütün medeni milletlerde olduğu 
gibi bizde de ormancılar senenin 
birkaç gününde böyle toplansınlar 
ve bu vakitlerinin bir kısmını da 
ilmî esasları münakaşa ve tetkikle 
geçirebilsinler.

A. O.

Cemiyetimizin kongrası münasebetile Heyeti umum iyenin tazimlerini 
arzeden telgraflarımıza Büyük Gazimiz ile İktisat Vekili Mustafa 
Şeref B f den gelen cevaplar.

Mahfi B. Türkiye Ormancılar Cemiyeti Kongra reisi.

C — Teşekkür eder muvaffakiyetinizi dilerim.
Reisicumhur

Gazi Mustafa Kemal

Mahfi B. Ormancılar Cemiyeti kongra reisi

Senelik içtimaim aktederi Cemiyetiniz heyeti umumisinin hakkımda 
izhar eylediği hissiyata teşekkür eder ve (muvaffakiyetler temenni 
ederim.

fktİMt Vekili
Mustafa Şeref
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Bulgaristan Ormanlarında İşletme
• Silva'dan •

Son resmî istatisliklere göre Bulgaristan ormanlan 2 milyon 886 
bin hektardır. Bunun :

788 bin hektan devlet ormanı 
1.501 » > nahiye ormanlan

56 > > manastır ve mektep ormanı
540 » » hususî ormandır.

Bu ormanların 2 milyon 510 bin hektan kapak orman
201 > » tahrip edilmiş orman

174 > > meradır.
Reçineliler ormanların 307 > hetarmı
yaprakhlar 2 milyon 279 > >

karışık ormanlar 71 > > teşkilederler.
En zengin vilâyet 14. 3 % ile Burgaz, en fakir vilâyet te ;

Mestanlı’dır.

Bu mühim orman servetinin kıy
meti çok olmakla beraber Bulga

ristan’da takdir edilmemektedir. Or
manların vaziyeti fenadır 1925 ta
rihli yeni orman kanunu ormanlar
dan istifade hakkında bazı tedbirleri 
havi isede bunun için lâzım olan 
para mefkuttur.

Orman kanununun dördüncü 
faslı orman işletmesine aittir Dev
let işletmesi esas olmakla beraber 
hükümetin bunu başaracak serma
yesi yoktur. Kanunun civar halkı

ormana sokan müsaadesi ormanla
rın tahribine yoe açmaktadır. Üçün
cü tarz tarife üzerine ihaledir. Dör
düncü şekil de geniş oaman parça
lan üzerine imtiyazlı mukavele 
yapmaktır ki parlamentonun müsaa
desine mütevakkıftır ve mukave
le müddei 40 seneyi geçmiyecektir. 
İşlenecek ormanlarda kesimi tanzim 
eden bir pilân yaptırmak ve icap 
eden yerleri teşcir etmek mecburi
dir.

Bulgaristan’da sermayeli müte
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ahhitlerin çalışabilecakleri bir çok 
ormanlar varsa da devletin koydu
ğu şartlar müteahhidin kazancı ile 
mütenasip olmadığı için talip çık
mamaktadır. Nakliyat yollannin 
yapılması büyük masraflara sebep 
olmaktadır. Bir çok büyük şirket
lerle olan temaslar bu yüzden bir 
netice vermemiştir.

Bulgaristan’da bu tarzda işliyen bir 
tek imtiyazlı orman vaıdir ki 1902 
den beri işlemektedir. “ Bulgar Or
man Sanayii,, ismindeki müeşsesenin 
işlediği bu orman Rilo Sağlarında
dır. Buradaki fabrika Bulgarista- 
nm en büyük kereste fabrikası 
ölüp her biri 250 beygir kuvve
tinde iki makine 14 katarak çalış
tırır. Bu fabrika sandık ve kâğıt 
imalâtı da yapar.

1929 senesinde ^Bulgaristan 
devlet ormanlarından i devlet iş
letmesinde 195 bin m3 kereste 61 
bin ster odun 176 bin kilo kömür 
tarife üsuli ile 343 bin m3 kereste 
380 bin ster odun 290 bin kilo 
kömür, imtiyazlı taahhüt ile 142 
bin m3 kereste 5.360 milyon ster 
odun 25 bin kilo kömür istihsal 
edilmiştir.

Bulgaristan’da adam başına 
senede 0.25 m3 inşaat kerestesi

sarf edilmektedir. Mühim hızarla^ 
nn mıkdarı 1930 senesinde 21 
tane idi. Sermayeleri de 45.192 
milyon leva idi (1) 1929 senesinde 
işlenen kerestenin kıymeti de 68 
milyon 339 bin leva idi. Mtiesse- 
selerin imal kabiliyyeti 64 bin 600 
m3 dır. İmalâtın cinsi 85.8 milyon 
levalık tahta, 7.9 milyon levabk 
sandık ve kutu ve 5.1 milyon le- 
valık diğer mallardan mürekkepti.

Memleketteki müesseseler or
manların lâyıkı ile işliyemedikleri 
halde Bulgaristan hatın sayılır 
kereste ithalâtı yapar. 1929 sene
sinde çoğu Romanya’dan olmak 
üzere:

1.503 milyon levabk 160 bin 
kilogram inşaat kerestesi 279.810 
milyon levalık 97 milyon kilogram 
mobile kerestesi ithal edilmiştir.

Buna mukabil Bulgaristan'ın 
odun ve kömür ihracatı mühimdir. 
1929 senesinde :

9.498 milyon levalık 13.236 
milyon kilogram odun ve 79.457 
milyon levalık kömür ihraç edil
miştir.

Recep

( 1 )  Bir leva takriben 1? kuruştur.
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Seçme ormanı ve amenajmam
III '

Amenajman esasları

«Seçme ormanırun İktisadî nokta
yı nazardan doğru bir gaye olduğu 
kat’î surette ispat edilmedikçe bu 
gayeyi yanlış telakki etmemiz za
rurîdir » diyen Judeich’ın bu söz
leri bugün bile bir çok ormancıla
rın dilinde dolaşıyor. Buna muka
bil seçme orman taraftarlarının 
yorulmaz gayretleri yer yer yukan- 
ki telakkiyi sarsmaktan hali kal
mamaktadır. Salâhiyet sahibi mü
ellifler seçmenin iktisadi bir gaye 
teşkil etmediğini, ekseri memle
ketlerde etmesine imkân olmadığı
nı teslim eyledikleri halde Biyolley* 
Te Hufnagl.dan sonra., amenajma- 
nın seçme ormanında maruz kaldığı 
müşkülâtın büsbütün kalkmamış I  
olmakla berabar çok azaldığım 
umumî surette itiraftan çekinme
mektedirler. Filkakika bu müşkül
ler her gün azalmakta, noksanların 
tamamlanmasına ait çalışmalar her 
memlekette genişlemektedir. Daha 
birkaç sene evvel İsviçre sınırlarını 
geemiyen neşriyat ve tecrübeler 
memleketin kendi ihtiyacına uygun 
olarak Almanya, Avusturya, Yogos- 
Iavya’da ciddî hareketler uyandır
dı. Ye son sesler de orman 
deryası olan bir memleketten, 
İsveç’ten geldi.

Ankara- teşcir işleri Müdürü
Recep

Seçme ormanı amenajmamnm 
nasıl inkişaf ettiğini tetkik ve bazı 
teferruatta birbirinden ayrılan bu
günkü usulleri zikretmeden evvel 
hangi esaslara dayandığını umumî 
surette kayetmek lâzımdır.

Muntazam bir surette ormanda 
işletme vahidi kiyasisi tek ağaçtır. 
Buradaki amenajman da bihakkın 
umumî bir tabirle tek ağaç usulü 
ismini alabilir. Şu halde sahayla is
tinat edemiyen bir amenajman baş
ka birkarakter taşıyacağı ve kendine 
has esasları bulunacağı tabiidir.

Seçme ormanım n yapısı ( kuru
luşu ) icabı kulaklarımızın alıştığı 
ve makta usullerinde temeli teşkil- 
eden birçok esaslı tabirler ve mef
humlar ortadan kalkarak yerlerini 
kısmen başka elemanlara terkeder- 
ler. Bunlardan birincisi normalitedir. 
Seçme ormanında normalite nedir? 
normal servet ne olmalı? yeni idare 
ve işletme hangi yekûnu tutmağa 
çabalamalıdır ? Bu sorguya cevap 
vermek imkânı yotur. Seçme işlet
mesine yapılan itirazlardan biri 
de budur. Nereye doğru gitmesi , 
yahut nerede durması lâzımgeldi- 
ğini bilmenin mahzurları - büsbütün 
haksız olmiyarak -sayıhp dökülmek-

mmmm
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Samsun Vilâyeti Ormancıları bir arada 
( Ortadaki zat Orman Müdürü Asım Bey dir)

Silifke’nin Musvadt Ormanında
[  * işareti ile gösterdiğimle yerlere dikkat edersenie ağaçların 
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tedir. Seçme ormanında daha ziya
de W agner’in istediği İktisadî odun 
servetine ( Oekonomischer Vorrat) 
yaklaşmağa çalışılmaktadır. Belzi- 
ger’e göre modren ormancılık en 
fazla hasılat veren ormanı en nor
mal orman olarak tanır. Bu, seçme 
ormanı için de varılacak bir gayedir. 
Seçmede bu gayeye varmak için or
manda :

Toprağm muvafık ağaç soyları 
tarafından temamen örtülü bulun
ması, bütün kutur sınıflarının mev 
cut ve münasip bir nisbette olma
ları, bünye ve tecessümleri mükem
mel, itinalı surette seçilerek yetiş
tirilmiş esas ağaçlar,

Doğru bir taksasyon ve kontrola 
müstenit bir istihsal,

Münasip bir orman taksimatı 
ve sık işlenmiş bir yol şebekesi 
bulunmak şarttır.

Normalitenin esasları olarak 
yadedilen bu amiller hakkında rak- 
kam zikri kabil değildir. Mahir bir 

i ormancı herşeyden ziyade mümare- 
se ve tecrübelerine istinaden en 
yüksek tecessümatı elde etmek için 
odun servetini hangi seviyede tut
ması lâzımgeleceğini kendisi tayin 
edebilmebdir.

Makta halinde kesilen korular
da yaşın haiz olduğu büyük ehem
miyet seçme ormanında sıfırdır. O 
halde yaş ile alâkadar herşey orta
dan kalkar. İşletme tek ağaç üze
rinde müesses olunca kesi
me olğunluk mefhumu da mana
sını değiştirir. Yaş ile beraber 
idare müddeti ve şimdiye kadar 
tanıdığımız şekilde hasılat cetvel
leri de muvzuubalıs olmaz. Yaşsmıf-
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ları da yerlerini, ormanın her tara
fına serpilmiş, birbirine yakın ka- 
lınhkta ağaçlar muayyen bir hudut 
içinde birleştirilerek teşkil edilen 
kutur sınıflarına terkederler. Bunlar 
seçme idaresinin belkemiğidir; her- 
şey onlara istinadeder. Kutur sınıf
larının teşkilinde 3 kaygı amil olur: 
en fazla sürümü olan kereste çap
lan, ormanın silvikültürce göreceği 
muamele, odun ölçme. Bu üç nok- 
tayınazar icabma göre ya birleş
tirilir veya birine fazla kıymet Vere
rek en doğru yol aranır., Ağaç 
adedi, ağaç sahası, boy, bacım ve 
tecessümatı ayn ayn bulunmak 
suretile ekseriya ü ç , bazan da en 
genç ve en yaşb tabakalar ikiye 
avnlarak beş kutur sınıfı teşkil 
ederler. Bundan başka kutur sınf- 
1 arının ahvali ormanda takip edile
cek hattı kari keti tesbit ettiği için 
nazan dikkata alınacak noktalar 
vardır. Bunların en mühimmi ka- 
rışıkhktır ( ihtilât) kutur sınıflan 
ihtilâtı teker teker mi? yoksa gnıp 
babnde mi olmalıdır ? Bunu tespit 
eden en mühim amil dönüştür. 
Her sene veya bir iki senede bir 
yapılan kesimler ormanda tek ağaç 
ihtilâtı, on sene ve daha ziyade 
fasılalarla yapılan kesimler ise 
grup ihtilâtı meydana getirirler. 
Şimdiye kadar yapılan müşahede
ler ne tek ağaç veya grup ihtilâfa- 
nın ve ne de kutur sınıflan arasında 
sabit bir nisbetin muhafazasının 
büyük fayda ve mazarrafları ol
madığı kanâatim tevlidetmiştir. Bu 
hususta henüz mukayesyli ve müte
addit tecrübeler mefkuttur. Her 
halde her kutur sııııfuıa mensup



Yü: 4 Sayı : 40

a&aç veya grophunn kendisinden yu
karı ve aşağı sınıflara mensup 
olanlara zararı olmiyacak bir ma
bet dahilinde tutulmak lâzımdır . 
Balzıger'e göre her kutur sınıfı 
( tabaka ) kendi altındaki sınıftan 
bir misli az ağacı ihtiva etmelidir.

Kutur sınıflarının ahvali odun 
serveti özerinde doğrudan doğruya 
tesir yapan en mühim amildir . 
Diğer taraftan seçme ormanında 
riyazi bir kat’iyyetle - tespiti kabil 
yegâne şey odun serveti olduğu 
için bu noktanın hususî bir ehem- 
miyyeti vardır.

Tehammülün hesabı, İşletmenin 
kontrolü ve bazan tecessümün ta
yini odun servetine istinat ettiği 
ıçia bunun hakikata mümkün mer
tebe yakın surette bilinmesi şart
tır. Bunun temini içindir ki esas ve 
orta kutur sınıfı ağaçlarının bütün 
sahada teker teker pergerle ölçül
mesi en şayam tavsiye usul adde
dilir. Memleketimiz gibi mütekâmil 
işletmenin tatbiki gayri İktisadî olan 
yerlerde şerit halinde her zaman 
için sabit ve muayyen tecrübe sa
haları hatıra gelebilecek en muva
fık şekildir. Âmenajman talimat
namemiz müsvettesi de bunu, esas 
kabul etmiştir.

Seçme ormanında odun serveti 
ormanın her tarafına aşağı yokan 
müsavi taksim edilmiş surette ve 
miktarca kutur sınıflarının orman- 
dak ahvaline tabidir. Esas ağaçlar 
ne kadar çok olursa servet te o 
kadar yüksektir. Ormanda bulun
ması en muvafık mıkdan yeni nor
mal servetin hesabı babil değildir. 
Biyoley müşahedelerine istinaden

hektarda 360 m5 odun servetini 
en münasip vasatı miktar olarak 
tespit etmişsede her ormana tatbik 
kabiliyetini haiz değildir. Servet az 
olursa ormanda genç kutur Sınıf
lara çok, binaenaleyh elde derhal 
parya tahvili kabil teceseüm a z ; 
Servet fazla olursa geç kutur sınif- 
ları tecessümü gayri kâfi, dolayısı 
ile de ormanm müstakbele şekline 
fena tesirler yapabüecek bir halde 
bulunuyor demektir. En fazla te
cessümü devamlı surette verecek 
miktarın tespiti gine birinci dere
cede memurun tecrübe ve müma- 
resesine kalmıştır.

Tecessümat cari periyodik te- 
cessüm olarak muhtelif şekillerde 
istihsal edilir. Bunlar usuller bah- 
sında zikredilecektir.

Seçmede muayyen bir müddet 
zarfında ormanm her tarafı kesim 
görür. Bu muayyen müddet bitince 
kesim tekralamr. Makta halinde 
kesim yapılmayınca bir taraftan 
mütemadiyen kalınlaşmakta olan 
ağaçlarm münasip bir zaman aralı
ğı ile seçilmesi ve bu seçmenin de 
ormanm her tarafında yapılması 
zaruridir. İşte her yerin bir defa 
kesimden geçtiği bu müddet ( dö
nüş ) ismini alır. Makta kesimi şe
killerinden ilham alarak ilk sıralar 
dönüşe fazla ehemmiyyet vermiştir. 
Halbuki dönüş ormancılığı inkişaf 
etmemiş idarelerde şayam tavsiye 
bir tutamak olmakla beraber müte
kâmil işletmede serbestiyi selbeden 
bir amildir.

Hiç bir işletme ne v’i seçme ka
dar amenajman ile silvikültürün 
elele çalışmalarına muhtaç ve mü
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sait değüdir. Burada kesim, terbiye 
ve tensil zamanen ve mekânen hep 
bir arada ve birbirlerine çok sıkı 
surette merbut olarak yürürler. 
Bunun neticesi olarak aslî ve ara 
hasılatı tahammülleri birbirinden 
ayrılmazlar . Kültür plâm (Ekim 
dikim plâm - teşcir plâm) tabiata 
yardım edilmesi icap eden müstes
na ehvalde yapılır.

Tahammülün sureti hesabı ve 
kesim periyotlarının tarzı tespiti 
usuller sırasında zikredilecektir.

Ağaç soyunun seçümesi nmu- 
miyyetle makta halinde kesilen ve 
en ziyade sun’î tensile muhtaç olan 
korulardaki ehemmiyyeti haiz de
ğildir. Zamanla ve muayyen bir 
gaye gözetilerek yapılacak kesimler 
sayesinde arzu edilen soyların azal
tılması , çoğaltılması, sokulması 
veya çıkarılması kabü olur. Seçme 
ormanına mahsus olmak üzere Av
rupa’da başlıca ağaç olarak göknan 
yadederler. Filhakika Avrupa Seç 
me ormanlarının esas ağacı gök- 
nardır. Umumî tecrübe ve müşa
hedeler bir miktar ladin ve kayınla 
karışık göknar ormanında karar 
kılmıştır. Seçme ormanının gölgeye 
dayanıldı ağaçlardan mürekkep

olmasının zaruri bulunduğu esâs 
itibarile kabul edilmekle beraber 
evvelce dediğimiz gibi bu kaidenin 
haricinde de pek çok misaller var
dır. Ormanlarımızın bugünkü hali, 
muhtelif iklim şeraiti, ormancılığı
mızın iptidaîliği, işletme nev’inın 
tespitinde silvikültürden daha kuv
vetli bir amildir.

Seçme ormanında mekânen ter
tibat çok basittir. Bölme (makta) 
idare vahidi kıyasisidir. Kontrolü ve 
defter tutmayı teshileder. Bölme 
tefrikinde amenajmanm umumî ka
ideleri caridir. Bölmecik te ( tali 
makta ) umumiyyetle ayrılmaz , 
ormanda batın sayıbr farklar varsa 
ifrata gidilmeden maktaların sayısı 
çoğaltılır. Tabii tensili ve rüzgân 
nazarı dikkata alan kesim sıraları 
ve bölme tertibatına lüzüm yoktur.

Seçme ormanı amenajmaninın 
ruhu, odun servetini, tecessümaü 
ve binaenaley ormanm istihasal 
kabiliyetini yokhyarak ona göre 
tedbirler alınmasını ve işletmenin 
intizamım temin eden; muayyen 
fasılalarla yapılan kontrollardır. 
Bundan usuller sırasmda bahsedile* 
ceetir.

- bitmedi -
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Kırda sürek avı

Kırda sürek avlarında orman da- 
tÛHİen daha ziyade avcı ve sürü
cüye ihtiyaç vardır. Bu av usûl
leri sürülmüş ve ekilmiş tarlalara 
bîr zarar gelmemesi için toprak 
donduğu ve az karla örtülü bulun
duğu zam anlar, bilhassa tavşan 
sib i küçük boy avlar için tatbik 
edilirler . Bunlann da kendilerine 
mahsus meraklı ve heyecanlı ta 
rafları yardır . Tavşanı mebzul 
edan mahallerde eyi ve memnuniyet- 
bahş neticeler v erirle r.

Çevirme usulü .
Bu usulde bir yerin etrafı avcı 

ve sürücülerle çevrilerek bir ihata 
çenberi teşkil edilir .

Evvelce tesbit edilmiş tek ağaç, 
kaya, tepecik veya dikilmiş beyaz 
bir bayrak merkez olmak üzere 
bu ihata  çenberi darlaştınlır .

Her şeyden evvel av müdürü 
bunun için seçtiği yerin çevresini 
hesabeder. Haritası varsa açarak 
mikyasına göre sahanın kutrunu 
ö lçe r. 3,14 = 7 t ile zarbederk çev
reyi bulur.

Bataklık ve saire gibi arazide
ki hususiyetleri tetkikeder. Sürücü 
ve avcıların sayısına göre bunlann 
nakadar aralıkla ilerleyeceklerini 
çevre hesabından çıkarır. Yerine 
göre 2 avcı araşm a 2 - 5 sürücü 
katılır. İki sürücü arasmdaki aralık 
baddi azamî 20 adım alınır.

Evvela avcı ve sürücüler çev
renin muayyen bir noktasında 
toplanırlar. O noktaya bir işaret 
direği dikildikten ve ya sürücüler
den birisi bırakıldıktan sonra avcı 
ve sürücüler geniş birer kavis çiz
mek üzere iki koldan yürümeye 
başlarlar. Her kolun başında 
av müdürü tarafından nereye gide
cekleri ve kavislerin nerede bir
leşeceklerine dair lâzımgelen 
talimat verilmiş birer rehber 
bulunur. Kavisler gittikçe darlaş
tırılır ve nihayet birleşirler. Bazen 
bir kısım avcı ' ve sürücüler 
arabalarla mukabil tarafa nak
ledilerek onlar da buradan kar
şılık kavisler çizerler. Kavisler 
birleştikten yani avcı ve sürücüler 
tam bir daire teşkil ettikten sonra 
dairenin kutru 400 adım (donlar
da 500) darlaşınca dur borusu 
çalınır; veya beyaz mendillerle 
dur işareti verilir.

Yolda avcı ve sürücülerin 
zikzak hareketleri ve önlerine 
çıkan bir ava ateş ederek yara
lamış olsalar bile durup eğlen
meleri asla caiz değildir.

İhata çenberi tamamlanarak 
dur einri yerildikten sonra artık 
çenberin içine doğru ateş edile
mez. Avcılar aralarındaki açıklığı 
50 - 60 metre olmak üzere düzelt
tikten sonra bulundukları yerlerde 
sabit kalarak sürücüler münferiden
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çenberin merkezine doğru ilerler
ler. Ye kaldırdıkları avlan avcı
lara doğru püskürtürler.

Avcılar çenberin içinden kal
kan ve avcı hattını - yararak 
kaçmak isteyen avlara ateşe 
başlarlar. Çenberin içine av köpeği 
sokmak caiz değildir. Yalnız avcı
lar ateş kestikten sonra av müdü
rünün tayin edeceği köpekli avcılar 
tarafından çenber dahilinin araş
tırılmasına müsaade edilir.

Sabahtan akşama kadar yapı
lan müteaddit çevirmelerde avcı 
ve sürücüler numeralanarak bun
lardan yansı daima sağ koldan 
ve diğer yansıda sol koldan kavis 
yapmağa tayin olunurlar.

Tarama usulleri :

1 — Âdi tarama
Adi taramada avcı ve sürücüler 

düz bir Cephe teşkil ederek araziyi 
tararlar. Bu usulde ekseriya çıkan 
avlar meyilli ateş yediklerinden 
yaralanırlar. Bunların sonradan 
aranıp bulunmaları , mümkün 
olmadığı gibi avcı ve sürücü 
cephesinin de muntazaman ilerle
mesi müşkül olduğundan elverişli 
bir usul değildir.

2 — Bohemya taraması
|  Bohemya taramasında avcı ve 

sürücü hattı teşkil edildikten sonra 
cenahlarda buna amut sürücü 
kollan teşkil olunur.

Sürücü ve avcı, sürücü kolları 
hep birlikte öne doğru ilerlemeye 
başlarlar. Muayyen noktaya gelin
ce heyeti umumiye tevakkuf eder. 
Yalnız sürücü kollan uçlardan

kavisvaıi içeri bükülerek kapanır- 
lar ve ilerleyerek içerde kalan 
avlan avcılara doğru sürerler.

Bu usulde av mmtakası bir 
takım parçalara bölünür. Bu par
çaların eni avcı ve sürücüler 
20 adım aralıkla durdukları zaman 
hasıl olacak uzunluğa müsavi 
olmalıdır.

İki avcı arasına 5 - 10 sürücü 
kadar konulabilir. Yalnız sürücüler 
arasmdaki aralık bir sürücü ile 
bir avcı arasındakinden daha az 
olmalıdır. Cephe kolile cenah 
kolları arasında küçük aralıklar 
bırakılmalıdır. Çünkü tavşanlar 
bu gibi boşluklardan kaçıp kur
tulmak isteyeceklerinden daha iyi 
çıkarlar.

Bu usulde 15 - 20 avcı ile 2 - 3 
kilometrelik bir cephe tutulabilir. 
Bu takdirde cenah kollarında 
20-30 sürücüye ihtiyaç hasıl olur.

Mezkûr usul yalnız düzlüklerde 
kabili icradır. Vasi mikyasta 
yapıldığı zaman evvelden yerlere 
istikameti gösterir dallar veya 
kuru demetlerle sarılmış kazıklar 
dikilir. Vakit vakit verilmesi karar
laştırılan işaret üzerine kollar 
aralanndaki intizamı düzeltirler- 
Ortada bulunan av müdürde 
(mümkünse süvari) cephe hattının 
iki yanlarındaki hirer avcı ve 
cenah kollarının ucundaki sürücü
ler intizamı teminederler. Cephe 
gerisinde yaralı tavşanları avla
mak ve lâzımgelen boru işaretle
rini vermek için köpekli bir kaç 
avcı bulundurulur.

Bek usulü :
Bu usulde avcılar 50-60 atlım
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anid’iklartâ * orman kenarlarına, 
hendek veya bir metre derinliğin- 

> d e . ka^krnş hususî siperlere.- şbsâ 
aşanları arkasına veyahut kıra 

c.r%akrm -^rt; ve tepeciklere yerleş^ 
tindirler.

Müteselsil tepeciklere yerleşen 
avcılar av sahasını tamamıle1 
sereceklerinden sürücülerin harer 
ketini aynen takip ederler. Bu 
sayede av eğlencesi gayet meraklı 
kir şekle girmişi olur-

Rüzgâr müsait olursa avcılar 
doğrudan doğruyâ açıkta da dikile
bilirler. Fakat bu takdirde tavşan-' 

. îat- ateş menziline girinceye kadar 
•hareketsiz, durmalıdırlar.

Sürücüler ise avcı hattının 
karşısındaki tarafta geniş- bir kavis 
'teşkil ederler.

Cenâî&arm avcılar hattına 
yakın kısmına avcı ve sürücüler 
tarafına doğru da sürücü .yerleşti
rilir- 'Sürücü cephesı'bu sürücü
lerden her biri istikametine bunlar 
•geldikçe birer birer cepheye iltihak 
ederler. Bunların Vazifesi kendile
rine doğru gelen tavşanları eğilip 
doğrulmak suîetile ürküterek 

. avcılar tarâfma kaçırmaktır-
Sürücü hattını yararak geriye 

kaçmak i s t e y e n . ; avlan vurmak 
için .sürücüler arasına bir kaç avcı 
kanştınlır. Sürücü hattı avcılar, 
cephesine^ 200 adım yaklaşanca 
artık sürücüler istikametimde ateş, 
edilemez. Avcı hattını yaranlara 
ateşe başlanır.

Bunda -Sürücüler aralarındaki 
açaMîMan daima muhafaza ederek 

B ^^B üzam  dahilinde yürümeli, 
ir iâ n a k r  çizmemehdirler.

Cephedeki:: avcıların ateşinden 
kurtulan tavşanlar cenahlardan 
kaçmak isteyeceklerinden bu defa
da orada yerleştirilen avcıların 
ateşine jâüşerler. Bu y -sebepten 
buralardaki bek yerleri en eyi 
mevtlerdir.

Av merasimine kibar êvâfc. 
ve aileler iştirak etmişse. bunlar 
için büyük şemsiyelerle, gümeşten 
muhafaza edilen hususî mevziler 
inşa ettirilir, ve avcı cephesinden 
kurtulan tavşanları tekrar endaht 
menziline çevirmek: için avcı 
hattının gerisine 1.10 m yüksekli
ğinde ağdan . bir mania gerilir. 
Bu nvlarda her türlü kazaların 
önünü almak ve intizâmı muhâ-.: 
faza' için av müdürü tarafından, 
bir cezayi naktı talimatnamesi 
hazırlanır..

Meselâ :
Madde. 1 — Avcı kıyafetiyle- 

muayyen vakıtta v. isbati. vucüt
; etmeyenlerden, m

2 — Özürlü av tüfeğile ğeleiîy 
lerden,

3 — Cephanesi ; noksan olan
lardan,.

4 — Arkadaşlannâ Zarar v ç f ts
cek bir'şekilde tüfek taşıyanlardan,

5 - -  Tüfeğine dayananlardan,
6 Tüfekle^işakalaşahlaıtân. ;
7 —- İzinsiz yerini değiştiren- 

lerdeüT"
; . Yerini ^

gizleyenlerden.
9

ve^ bağıranlârdan..
10 — Başı boş tüfek Vtanîar- 

dan ilâh . . . . kunışrcezayı nakti • 
alınır gibi.' .' 17/5/198İ'.;

(Geİ€Soe|:e : Bek. arama
Mustrfa Remzi
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Tatlı Su Balıkçılığı

a>

Sayı: 49 da ziraatın topraği iş- 
leyeirek .'ekip biçm^^yürmâncıhgm:; 
âğaby: yetiştirmeyeyry> . münhasır 
‘kâlâm ^^ağm ı ye: Verineğöre,or
mancı izirâatçinin bu esâs işlerin
den maada diğer tali işlerle de 
uğraşması lâzımgeldiğini 'Zikretmiş 

. ve ormancı için bu kabilden- tali 
: ybm . ^ .  Sayılan: .tatlı su bahkcıhğr 

daha. dbğrushy kara Suları baîıkcı- 
lığı hakkında faydalı malûmatil»; 

- reeeğimizi vadetmiştik..
Her.^dyden-.'ejvel bahkety.ter- • 

labihdey-âzötlu, yağlı. ve fosforlu 
. maddeleri ihtiva: e tü v d en  vücudâ: 

V nâfı sıhhî "gıdalardan. birini teşkil 
etmektedir. Saniyen balıkçılık san’- 

^^tinm -kara sâdmmda-^ 
inkişafı halkımız-için geniş bir is 

olabilir. .
; Almanya da: kara sulan balıkçı

lığının banilerinden^ olan Prof. fSğ 
• -Söhiemenz • nâm-"- zata nazâren 
'Almahyaâam.ûmnm .kara- siılarî 

‘ balıklılık hasılatı -gayri . Sâüöye :̂ - 
, senede^ vasatı 150 milyon mark; 
kıymetinde î  milyön kilogramdır^

İstihsal masarifi o/oŞ'5 old uğuna 
hasdah müton

mark, vami' I9 j l^  milyon Türk 
lirası' etmektedir.

. - Orada,: balıkçılıkla. geçinen: ve 
müreJ^eh yaŞayanJaüelerpek çoktur. 
Tatlı su balıkları. etinden nefis 

yemekler-yapılır. Kısmen tuzlu y e ', 
y a  tütün balığı halinde yenir. Hele

pelte ( Gelee } içinde: yılan balığı 
[ eti.en:uefîs:.{ deh^t ) yiyç^Merden 

maduttur.
.. K^Sif'.balk kütlelerini beslemek 

için tieriışey.de olduğu gibi memle- 
Ik e tte  yetişen ve yetiştirilen balık- , 
■ taiı da -azaml.; .-istifade teminine; 

çahşıhr.
Sular karış karış ölçülür. -balık 

yetiştirmek kabiliyyetlermi anlamak 
.mâftâdiîe hikbmî ve kimyevî -ter
kipleri . abanır, içlerinde yaşayan 

[•hayyan.te îıebatİararamp tarannC i
Velhasıl bir avuç sudan azamî 

[ istifade için çareler düşünülür.
MüeSŞeseİer. enstitüler,, balıkçı

lık . mektepleri kurulur, ‘ dersler, 
kurslar açılır.
. Hep bu gürültüler dar bir ş s g  

hada SıJbşmış -kesif halkı beslemek 
h yaşatmak için ihtiyar olunur.

Bü sayede iş-açılır, ticaret çıkar
.. .BMıkcıhğa -.girişmeden evvel:;. 

bir nebzecik balıkların şeraiti ha- 
havatiy^indeB bahsedelim.

Suda balıklar karadaki hav- 
py^lannkihdenbüsbütün 
hayat şartlarına tabidirler.: v

Her şeyden âk t^b ah ğ m  bün--. 
yesini, azasniın vazifelerini, yaşa- :, 
dıkları. suların ^ ‘safini,, dip 
yataklarile bunlarda yaşayan hâyp|§ 
yan ve nebatları âh kadâryakmdan 
ye evi tanırsak 4şi; o - nisbet^e iyi
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bir vukufla klare ederek muvaf
fakiyete ulaştırırız.

Balıklar m vücudu :

Ekseri balıkların vöcudıı iki 
tarafı basık bir iy şeklindedir. Bu 
suyun mukavemetine karşı gele
bilmek için en müsait bir şekildir.

Hareketi kıkırdak ve kemik gibi 
sert dikenli yüzgeçler (birer çift 
kulak ve göğüs, birer tek sırt, kıc 
ve kuyruk yüzgeçleri) idare ederler.

Yüzgeç . dikenleri ve bunlann 
tutamaklarından maada iskelet, baş 
omurga ve kaburga kemiklerinden 
ve bir takım kılçıklardan terekküp 
eder.

Balıkların şayanı dikkat bazı 
azası.

Pullar :

Pul dere iskorbiti, yayım ve 
dikenli baktan maadasında vardır.

Edimmeden çıkarlar. Alelâde 
kiremitvari üst üste mevzudurlar. 
Yalnız yılan balığında yan yana 
bulunurlar. Ekserisi düz, bazıları da 
dikenlidirler. Her sene iç içe dai
reler husule getirerek büyüdükle
rinden bir ağaç maktaı gibi hale- 
katı seneviye arzederler.

Bu sayede pullan ziyaya tutarak 
veya pertevsizle muayene ederek 
yaşım tayin etmek kabilolur.

Pullara gümüş gibi beyaz par
laklığı veren bir takım billurlardır.

Hatta inci balığının (Alburnus 
lucidus ) pullarından çıkarılan bir 
madde ile yalancı incilerin içlerini 
yaldızlarlar.

Tan çizgisi
Hattı canibi balığın en mühim 

azayı hissiyesindendir.
İki yanda baştan kuyruğa ka

dar uzanır.
Hattı canibi istikametindeki 

pullarda ikişer delik bulunur. Bu 
delikler ince borularla bir birine 
merbutturlar.

Bu borular bir istikamette bu
lunduklarından bir hat teşkilederler. 
Ve altlarında uzanan sinirle mti- 
nasebettardırlar. Balıklar bu sayede 
sularm sür’at ve cereyan istikame
tini tayin ederek daima cereyana 
karşı dururlar.

Yani çizgisi olmasaydı çay ve 
ırmaklardaki balıklar tutunamıya- 
rak denize sürüklenirlerdi. ,

Galsamalar :
Balıklar yalnız suda yaşadıkla

rından ciğer yerine galsamalaria 
teneffüs ederler. Galsamalar kıkır
dak veya kemik gibi sert bir takım 
kavisler üzerine dizilmiş müteaddit 

ince yaprakcıklardan ibarettirler. Bu 
nazik aza haricen, sert kulak , 
kapaklarile muhafaza edilirler.

Esnayi teneffüste balığın ağ
zından aldığı su boğaza girer ve_ 
oradan galsamlan yıkayarak kulak 
kapaklarının arasından dışarı çıkar. 
Galsamlarda yayılan gayet ince 
eviye sayesinde mubadelei gazat 
vukua gelir. Yani sudaki taze O 
alınarak CO2 verilir. Bu suretle 
kan temizlenir.

Teneffüs filini ve hareketlerini 
kavanozlarda beslenen bakklarda 
tetkik ve müşahade etmek kabildir.
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Bundan anlaşılıyorki sudaki mü- 
vellidülhumuza bahğın en mühim 
hayatî ihtiyaçlarından birisini teş
kil eder.

Sudan çıkarılan balıkların gal- 
samaları kuruyacağından az veya 
çok bir müddet sonra telefolurİar. 
Kezalik galsamaları harabolan ba
kklarda teneffüs edemeyeceklerin- 
ölürler.

Suyun teneffüse muktazi O yı 
havi olması bilhassa bir taraftan 
diğer tarafa canlı balık nakliya
tında pek ziyade haizi ehemmi
yettir,

Sırası gelince ilerde bundan 
bahsedilecektir.

Kalb ve damarlar:
Balıkların kalbi başlarının alt 

kısmında, gerden nahiyesinde, sert 
omuz kuşağının muhafazası altın
dadır. Yalnız bir üzeynle bir bu
teynden mürekkeptir. Aktarı beden
den veritlere gelen kan. üzeyne 
döküldükten sonra buteyne, ora
dan da galsamaya giden büyük 
şiryana geçerek tasfiyeye gider. 
Bu şiryan buteynden bir desame 
ile ayrıldığından kan geri dönemez. 
Galsamalarda tasfye olunan kan

veritlerle şiryanı ephere avdet ede
rek vücudun her tarafına isale 
olunur.

Demek oluyor ki kalb balıklarda 
bir üzeynle bir buteynden ibaret 
olduğundan kan, diğer büyük fıkarî 
hayvanlarda olduğu gibi kalbe iki 
dafa uğramamaktadır.

.Kalb ve damarlarda cevelan- 
edeıı kanın harareti suyun harare
tine tabi olarak değişir. Sabit bir 
harareti- griziyesi yoktur. Bu se
bepten balığın teneffüs, tağaddi ve 
tenasülünde içinde yaşadığı sular 
hararetinin de hayati bir ehemmi
yeti vardır.

Meselâ sazan için en iyi dereei 
hararet (optimum) 23-25°, ala balık 
için 12-14 santigrattır.

En ziyade istihaile yemi bu dere
celerde ferler.

Sazan 35° ye kadar dayanır. 
37° de telef olur.

Derecei hararet -f- 4° ye düşer
se bilcümle sazan envai kış uyku
suna yatmış gibi uyuşurlar. Ve 
tekrar ısımncaya kadar suyun 
dibinde hemen bila hareke kalırlar.

14/15.6. 1931 (bitmedi)
M. Remzi



Avcı ı s aJL^CHİIİL İIIİ A .

Kurt çakal vurmak değil - aslan, 
kaplan denediğim için avcılar da- 
l^masmlar - ömrümde birtavukkes- 
tem d en  bile bahsetmediğimi bilen
ler bu «yeni türeme» de ^'yaptığı
na bin katarak» .. yanıldım .. «uy
durarak atmak» zevkinden mah
rum bir avcı görecekler , . yazık 
diyecekler «bu asil san’at ta ayağa 
düştü.»

Beni tammıyanlar nazariyattan 
bahsettiğime bakarak belki, eleğini 

. çoktan duvara asmış mütekait bir 
avca sanacaklar.

Ben ne o. yum, ne de b ıf.. çok 
-şükür ömrümde hayvan öldürmek 
zevkini - öyle diyorlar.. çok zevkli 
olurmuş --bir defa olsun tatmamış 
bir av ve avcı düşmanı...

«Ya .. öyle-ise»- diyecekler, eli- 
nin hamuru ile erkek işine ne diye 
karışıyorsun., hele b a k .. av düşma
nı imiş te bize daha güzel öldür
mek için dürbün tasa'ye ediyor.. 
hepimize hıncı varken bizi kazalar
dan korumak için dil döküyor. _ 
yalan, inanmayın....

Ah .. bu günahı ben de işlemez
dim ama, Ötede sayadan boş kal
mış mecmua olmasaydı ve ormancı
lık için dördüncü;bir yazrya meca-g 
lim bulunsaydı.

«Orman ve Av» m bu ay esha- 
la kehif uykusuna daldığım düşü- ‘ 
nürken gözüme baş ucumda . asık

avcı takvimi. . ah, kendi kendime 
ifşa ettim .. ama o da istemeden 
elime geçti... Şimdi avcılara merak 
olur;şu takvimden birer tane.de biz 
edinsek derler .. Acele etmeyin .... 
o bizim çarşılarda, pazarlarda sa
tılmaz. Hele durun; b ir . ormancı 
takvimi mi? muhtırası mı? nedir, o 
çıksın da sıra size gelsin ...H e 
diyorduk; şu avcı takvimi, gözüme 
ilişti; badi, dedim, bahtına ,. bugün 
ve yarınki sayfalarda ne yazdı işe; 
bir ter ceme et te terazinin göklere- 
yükselen zavalb av kefesine bir 
kaç dirhem de . sen ihsan eyle.

Bu niyyet bizi de - nazarî’’ olsa 
bile-bir günlük avcı yaptı. Tabir 
ve istilahlar da bunu ifşa etnnyoî-- 
mu? «Zoraki avcı» dostumuzun 
kulakları çınlasın.

Nişan dübünü - Tüfeğin üzerine 
takılan nişan dürbünü yalnız uza-.

. ğa atmayı teminle kalm â^' ayin 
zamanda gözün nişan alma faalli- 
yetini kolylaştırır; Adi tertibaii^  
gez, arpaçık ve bedeli bir bat üze
rine getirmek için faaliyet şaHmac; 
mecbur olan göz, dürbünde yalnız 
iki nokta karşısmda, kalır,, bu su
retle mühim nişan hatalarının önü. .*
ahrfflv -

Bundan başka öörbüni^^ekv^ 
ihtiyarlık ve gerek diğer sebepler
den dolayı iyrgörmiyeıderm^şâbetr 
le tüfek kullanabilmelerini femin- 
eder, hedefi büyülttüğü, için -daha''
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emniyetle nişan alınmasını kolay
laştırır; dürbünden bilhassa akşam 
ve; sabahın alaca karanlıklarında 
yahut ay ışaklı gecelerde fırsat ka
çırmak talisizliğine uğramış olan 
avcılar memnundur.

‘ Dürbünün istimalinde büyütme,- 
derecesi başhcav'ehemmiyyeti ha|z^

Alaca karanlık ışigüada bil
hassa ö - 10 dala büyüteli' düfbür 
nter şayanı tavsiyedir. Karaca ayti. 
nda 4 - 5 defa: bültenler" 'kâfidir.; 
Kaçan ava 1 - 2.15 ; defa büyüten 

^dürbmilşrîe- .nışpİ almak en doğru 
harekettir, çünkü bunların 'görüş 
sahalar daha-rgenişptir.

Dürbünlerin ‘ iyi -iş..-;- görmeleri 
için tüfek üzerine,, $,tış esnasında? 
vaziyetlerini degiştirmiyecek suret-; 

-te. sıkıca raptedilin eleri şarttır. .
Dürbünler .en’ ziyade 100 - 150 

metre, mesafede kullanılırlar?.
Namlı paralanmasından nasıl sa- 

kınılı? Hamimin paralanmasına üç 
I^ey^&bep .olur:

İ — - Hamli İçine şiibşan beig 
hangi hir cisim ekseriya'namb-ağ^ 
zmdan girer. Buna, meni v olmuk, 
için müsait zamanlarda^, mümkün; - 
olduğa" kadar' iağzlkk kcülannia^â^ 
veya tüfeği namlı yukarı taşımağa 
çakşmabjTşıklık ve'•ç^ıbMardaUr;

geçildiğinde:: emekledikten', sürün
dükten veya düştükten . sonra kal
kıldığında ye kezâ her sürüşten 
sonrat namlıya muayene .. eti 
melidir. |  Zira evvelki sıkıdan ar
tıklar kalmış, olabilir.
l | |f e — Fazla gaz tazyiki tehlike

sinden fabrika mamulatı fişekler., 
kullanmak .Sayesinde kaçımbr. Hü
kümetlerce tüfeklerin tayin ve tab- 
dit. f i lm iş  kabiliyet ye m ukay^ 
metleri daima nazarı dikkata abn- 
makdır. :
K K  Tüfeğin yapıldığı malzem^ 

fena, olur'yahut yapılışta ba< a bu
lunabilir. Hambüm inceliği birleş— 
■me noktalananı zaifliği ve nişan 
dürbünü tertibatı bulunmiyan. 
feklere bu tertibatın konması 'es-, 
nasmda -mamlının hasardide. edil-. 
mesi gibi sebepler ziloredilfebnir. •: 
-Bunun için markasız tüfek alma-, 
mâk, enflpyade tapnmış; mûesse-^; 

"selerin çeliğini seçmek Ve bilhassa 
balif tüfek kullanm am ^^vj^rak 'e^ 
meklâzımdu. Hafif tüfekler ku vveti 
li, dumansız- baruta d ay au m ^ l^ ^ l 
namb eatîamasa bile' esasen büyîe . 
tüfeklerin.; .ömürleri az olur. Hele 
e$kt silahlar dumansız-baruta mü
tehammil^ -değildirler^̂  ye?^k.-İerfe - 
namlıları paralanan \>

• B e ş i k t e 9 temmuz..J931

İtizar : Heşriyat mü-A-zıyade, taşrada bulunan muharriş 
diüümüz Ceyat beyin [D] fıkrasına lerimizin yazılarını vaktinde gönder? - 
tabi -yplarak harbiye’dekf ihtiyat memeleri ’ yüzünden bu nüşbamüS 
%fbifc mektebine celbi, Reis Mazhar . biraz geç intişar ettiğinden karile?/ 
beyin Ayancığa- eğitmesi ve. en rimize,Özün^dil^sz,. -

Vgşiĝ -»--

r â ğ n n H M H | H f
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Ormancılık haberleri
Yüksek orman mektebi talebesi 

Müderris ve Rektör Mazhar, 
Müderris Tevfik Ali beylerle bera
ber Ayancık’a giderek Zindan ve 
Çangal ormanlarında üç hafta 
kadar tatbikat ve tetkikatta bulun
duktan sonra İstanbul’a dönmüş
lerdir. ,

İm tikanlar :

Orman ameliyat mektebinin 
imtihanları 24 Haziranda bitmiştir.

Y üksek orman mektebinde 
imtihanlara 27 Haziranda başlan - 
mıştır.

İlk  orm ancı Mebusumuz :

Yeni Mebus intihabatmda 
Çorum mebusluğuna intihap edil
miş olan Orman Mektebi Alisi 
330 senesi mezunlarından Avni 
Bf. yüksek orman mektebini ziya
ret etmiştir. Meslektaşımızı tebrik 
ve muvaffakiyetler dileriz.*

İk i ormancı Mebus daha kazan
dık :

Münhal kalan mebusluklar 
için yapılan son intihaplarda İkti
sat Vekâleti teftiş heyeti reisi ve 
Baş müfettiş Mithat B. İstanbul- 
dan ve İzmir orman müdürü 
İsmail Hakkı B. de Bolu’dan meb
us çıkmışlardır. Bu suretle üçe 
baliğ olan mebuslarımızı tebrik 
eder ve mesleğe, memlekete müfit 
olacak mesailerinde muvaffakiyet 
dileriz.

Tayinler :
Mebus olan İzmir orman mü

dürü İsmail Hakkı Beyin yerine 
Adana orman müdürü Haşan 
Sami, Adana orman müdürlüğüne 
Rize orman müdürü İsmail Şahap,

Belgrat orman mühendisliğine 
Fransa’dan avdet eden Vefaeddin 
beyler tayin edilmişlerdir.

Sekiz mühendisi olan İzmir’deki 
üçüncü ormaiı Amenajman grubu
nun kadrosundan iki mühendis 
tenzil ve Konya’daki birinci grupa 
iki mühendis ilâve edilmiş; üçüncü 
grup mühendislerinden Lütfi ve 
Halit beyler Konyaya tahvil edil
mişlerdir.

Üçüncü gruptan Avrupa’ya 
giden Nurettin beyin yerine de 
Manisa orman mühendisi İbrahim 
B. tayin edilmiştir.

Almanya’dan geldiğini yazdı
ğımız Ahmet B. Kırklarelinde 
Devlet ormanlannm amenejesine 
memur edilerek Kırklareli’ne 
gitmiştir. Mumaileyhe Kırklareli 
orman müdürü Kemal ve orman 
mühendisi Kemal beyler refakat 
edecektir.

Yeni kitaplar :
Yüksek orman mektebince 

tab’ettirilmekte olan Müderris 
Mazhar beyin Nazarî orman Ame- 
najmanı, Müderriu Esat Muhlis 
beyin Silvikültürünün ikinci cildi 
ve müderris Nuri beyin Nebatat 
fizyolojisinin tabı’lan hitam bul- 
bulmuştur.

Müdürü f i l  : EMİN

Kereste Fabrikaları

G A L A T A

Voyvoda caddesin.de Nazlı Harı 
ikinci kat

Telefon : B E Y O Ğ L U  4 3 7

Şubeleri:
A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

T optan

H er nevi sanayi kerestesi

„ - HiLAmATR̂ ş̂



Zıngal Orman

M e r k e z i :

İSTANBUL BAHTİYAR HAN

Telefon : B E Y O Ğ L U  1 6 6 2

İşletme müdürlüğü : A Y A N C I K

H e r  n e v i  k e r e s le

l a k l a  l a l a s ı

d i r e k l e r  trem eesler

YE SAİRE

m a r t t ı r  J t u
S a y ı: 41 TEMMUZ

=r£>(F Yü: 4

İçindekiler

Alâiye Ormanları ...................
Devamlı Orman Fikri
Tatlı Su Balıkçılığı .............

Av mevsiminin hululi . . . .
Bek Avı | £ .............

Amenajmanı nasıl yapmalıyız

M. A li Salih  

Ahmet 

M. R em si 

AbdiU kadir 

M. R em si 

A. Cevat

SAHİBİ: Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
Yazı ve Neşriyat İşleri M. ALİ CEVAT

Fiyatı 25 kuruştur
1 9 3 1



İğDeada’lı ili Hajdar

İ S T A N B U L

Eminönü Selâmet Ham birinci kat No. 1

Odun ve kömür üzerine

Toptan muamele yapılır

Telefon - İstanbul : 1088

İdare merkezimiz İstanbul Türbe’de Türkiye ormancdar cemiyetinde

Abone şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 ku
ruştur. Tazı ve ilfin işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

Sayı : 41 Yıl : 4

r m a n
TEMMUZ

Memleket ormanları tetkik ve müşahedelerinden

Alâiye ormanları

9B0 fevkalâde kongramızla. İç
timaa tekaddüm eden İdare heyeti
nin sorduğu suallere cevaben yaz
dığım bir takrirde cemiyetin Türkiye 
ormanlarının tetkik ve müşahede
sine ait malûmatı büyük bir itina 
ile cem etmeğe çalışmasını hara
retle mevzuu bahs etmiştim.

Mecmuamızda arasıra bu nevi 
yazılara tesadüf etmiyor değiliz . 
Fakat gönül ister ki her arkadaş 
bulunduğu muhit orman! an hak
kında edindiği malûmatı az çok 
İlmî bir çerçeve altında cem ve 
telfik etsin. Okuyahm, öğrenelim, 
ve bilmediğimiz akşamı da tanımış 
olalım!. Vakıalara küçük bir dik
kat kâfidir. Avrupa’dan her hangi 
bir şube için getirilen mütehassıs
lar, memleketimizin ahval ve şeraiti 
hususiyesine vakıf olmadan hiç bir 
fikir dermeyan etmiyorlar.

Bunun mana ve tahlili izahtan 
varetedir. Avrupa ormancılığı tet
kiklerine büyük bir kiymet vermek
le beraber evvel emirde vatanımızı

tetkik ve buna son derece ehem
miyet atfetmek ihtiyacındayız. Bu 
tetkikattan toplanacak mahsullerle 
Avrupa ormancılığının müterakki 
vaziyeti arasında yapacağımız İlmî 
mukayeseler, münakaşalar memle
ket ormancılığına istikamet verecek 
olan orman siyastimizin hututu 
esasiyesini tebellür ettirmiş ola
caktır.

T arzi tevezzuu  ve envai 
e şç a r (*)

Alâiye ormanlarının sahil ak
şamında ekseriyetle ak ve kara 
çam (1) mevcuttur* Göknar azdır. 
Yukarı doğru mürtefi mahallere 
çıkıldıkça yire ak çam, kara çam, 
( katran - Cedrus), (Göknar-Abies) 
(Ardıç-Juniperus), (kızılağaç-Alnus)

(1) Bu kısımda bir yanlışlık olması çök 
muhtemeldir. Bu havalide alçak malı 11 er
de Karaçam dedikleri P. Pityuza ile pır
nal meşesi - Qu. Ilex vardır. Göknar ve 
Akçam - Pinus Laricio daha yükşek ma
halleri işgal eder. Muharririnin tashihine 
intizar ediyoruz. Mecmua
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( Çınar-Platanus ) baltalık şeklinde 
* Pırnal meşesi-Quercus îlex* zenep- 
siz meşe - Quercus Sessilifiora ze- 
nepli meşe-Quercus Pedunculata, 
Sandal ağaeı-Arbutus andrâchnea, 
mersin-Myrtus, gayri kabil istifade 
bir halde, yabani harnup-Ceratonia, 
zeytin bunlardan başka zakkum, 
erguvan, kocayemiş, funda, kara 
yemiş, gibi çalı nevinden şüceyrat 
mevcuttur.

Kaza sahil olmak dolayısile mu
tedil iklime malikiyetle temayüz 
etmekte isede vaziyeti coğrafiyesi 
itibarile devrei tenebbütiye zarfında 
mebzul bir güneş hüküm sürdüğü 
gibi ekseriyetle buluttan ari ve açık 
bulunmakta, binaenaleyh yazm pek 
nadir yağmurlu günlere malik 
olmaktadırlar. Kışın sahil havali
sinde mebzul miktarda yağmur ya
ğar. Bu sebepten yazın kuru 
olan dereler, çaylar çok miktarda 
suyu havidir. Bir sene hüküm süren 
hararet farkları yirmi dereceye ka 
dar tereffü eder. Şu esbabı tabiiye- 
ye binaen kazanın ufkan mensup 
olacağı orman mmtakaları dikkate 
ve yahut o tabiatte olan ve kışın 
yapraklarım dökmeyen envai eşca- 
nn en ziyde vücude geldikleri Lau- 
retum mmtakası ile kestane, kayın, 
göknar gibi mutalebatı iklimiyesi 
yekdiğerine müşabik ağaçların bir 
cüzü tam halinde faik ve galip 
yetişebilecekleri Castanetum, Fage- 
tum, Abietum, Alpinetum, mecmu- 
ai nebatatının galibane neşuünüma 
ettikleri mmtakalardan ibarettir.

Castanetum zonunun enmuzeci 
olan « ksstane > kazanm yaylâla- 
nnda meucuttur. Ormanlarda yok

tur. Maahaza bu mmtıkaya dahil 
olan pırnal meşesi, zenepziz* meşe, , 
ak çam, Aİnus, Juniperus gibi envai • 
eşcara tesadüf edilmektedir. bu 
ağaçlar dağlarda bin metre irtifaa 
kadar çıkar.

Laurtum zonuüü temsil eden 
envai eşcardan deniz kenarlarmda 
yetişen halep çamı ile pırnal 
meşesi, sandal ağacı, Mersin, Har
nup, erguvan, mevĞüt olup sahil
den bilitibar kırk kilometre dahilde 
300 metre irtifamda dağlarda ida- 
mei hayat edebilmektedirler.

Bu mintakada devrei teneb
bütiye zarfında yağan yağmurlar 60 
milimetre mıktanhdadır bunlardan . 
maada kaza dahilinde Katran, kök
nar ve ardıçların bazı nevilerine 
tesadüf olunmuştur.

Binaenaleyh şakuli bir Fagetum 
zonunun mevcut ve 2000 metre ir- |  
tifaa kadar çıkmakta olduğu anla
şılmaktadır. Bu mmtakada devrei; 
tenebbütiye zarfında 150 milimetre 
yağmur eüşmesi icap etmektedir.

Ormanların şematik vaziyetleri
Alâiye Fen memurluğu mmta- 

kası itibarile üç kısma ayrılır.
1 Dim . . . , 2 — K arg ı. . .,

3 — Gazipaşa nahiyesi- mıntakala- 
rıdır. Her üç mmtaka ormanlanmn 
sahil akşamı fazla işlenmiş ve he
men hemen tahammülleri kalma
mıştır.

Ormanların sarplığı yol olma
ması tüccarların işi kolay, masrafı az 
tarafları tercih etmeleri daima aşa
ğı kısımlarda katiyat yapılmasını 
mucip olmuş binnetice ormanlar 
tahrip edilmiştir.
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1 _  DİM MI NT AK ASININ KORU YE BALTALIK ORMAMLARI

Mevki ve ismi Usulü idare Mülâhazat Hektar Cinsi
Dim çayı 
ve civarı

okru Katiyata gayn m üsait, muhafaza 
ormanları

4000 Çam ve 
katran

Oba — >■ »’" > » . 1800 Çam
Göne ve te
kir çam.

— ■ » » 4000 Çam ve 
katran

Gödredi tahammülü azdır cinsin idamei 
mevcudiyeti ve nedreti dolayısile 
tefrik edilmiştir-

2000 Katran ve 
köknar

Gök bel I | İ | | : > r » 2000 -»
Çökeleler bu ormanın tahamülü hakkmda 

bazı noktai nazar ihtilafları vardır
7500 Çam

Çukur ve 
sarı ağaç

senevi 5000 küsur çam 1000 kü
sur katran tahammül gösterilerek 
5 sene müddetle müteahhidine 
ihale edilmiş olan elyem bazı 
maddelerden dolayı mukavelesinin 
fesh olunduğu haber alınmıştır

4250 Çam ve 
Katran

Söğüt, Kaş, 
Çiğdem

tahammülü fennîsi fevkalâde se
nevi 10000 metre mikabmda def
aten 100000 metre mikap kereste 
istihsaline mütehammildir.

15000 f^am

40550
Cebeli reis Baltalık tahammülü müstait ellibin kan- 3000 Meşe 
ve sam bal- odunluk ta r derecesinde
talıklar ve kömürlük 48550 Yekûn

Şuhale nazaran : Dim mıntakasmda muhafazaya tefrik edilen 21300 
işlenen ve işlenecek aksam 19250
koru hektar yekûnu 40550
Baltalık » » 8000

KARGI MINTAKASI ORMANLARI

Mevki ve ismi Usulü idare Mülâhazat Hektan
Karasu ve karam anlar Koru Tahammülü az 5000
Alıkyazı : n 11 ' müşit 3700
Kızılağaç ve bayır 11 . . j > V, 11 4000
Malan 11 11 î» I 5000
Uğuz J? t 11 11 1000
Kozludere ve tesbihli 11 11 1500

20200
mahfazaya tefrik edilen aksam tahminen 10000

Baltalıklar 3000
33200 Yekûn
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3 -  GAZİPAŞA NAHİYESİ ORMANLARI

Mevki ve ismi Usulü idare Mülânazat Hektar Cinsi

Mülıim olarak : 
M&lıi ve akçal' Koru tahammülleri müsait 2500
Sazak 1) 11 5000
Bılços 11 11 2500
dutlu yunüs 11 11 2000

Muhafazaya tefrik edilen aksam 
Baltalıklar

120oO
8000
5000

25000 Yekûn

HEKTAR ÜZERİNDE YEKÛN TEVZİAT

Dim mıntakası o rm an la rı....................................... . . , . 48550
Kargı „ „ . . ............. ...............................  33200
Gazipaşa „ ■ „ ...................................................  25000

106750

KORU ORMANLARI

Dim mıntakası o rm an la rı............................................  40550
Kargı „ „    30200
Gazipeşa „ „   20000

90750 Fekûn

BALTALIKLAR

Dim mmtakası O rm an la rı..................................................  5000
Kargı „ / .........................................  3000
Gazipaşa |  * „ ...................................................  5000

13000 Yekûn
Tehammülleri müsait işleyecek 

ve işleyen ormanlar

Dim mmtakası ormanları Koru 26750
Kargı „ 11 11 20200
Gazipaşa „ 1* 11 . 12000

58950
Dim „ „ Baltalık 3000
K aıgı „ 11 11 1000
Gazipaşa „ 11 11 2000

6000 Yekûn

muhafazaya tefrik 
_____ edilen_____

13800
10000
8000

31800
5000
2000
3000

m h m

10000
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HALİHZIRDA İŞLEYEN ORMANLAR

Halihazırda İşleyen 
______ ormanlar

Dim mıntakası Koru 000
Kargı „ |  000
Gazipaşa „ „ Sazak ye dutlu yunus 7000

7000

5 — ---------------- ;— -

C — Umumî mutaleat

Dim mmtakası ormauları:
Şemada zikr edilen Oba ormanı 

sahile bir saat mesafede Dim çayı 
ve sivan ise iki saatten itibaren 
sekiz saat kadar imtidateder. Bu 
ormanlar çok tahrip edilmiş epey 
bir katiyata maruz kalmıştır. Kat
ran Dim çayının yukan kıtalarında 
şimale doğru bulunur, gevne ve 
tekir çah ormanları, kevne ve si- 
lifkeye inen ve 'Gazipaşaya akan 
çaylara yakmbğı dolayısile bunlar
dan istifade edilerek oralarda dere
beylik zemanlarmda icrayı hükm
eden ağalar tarafından uzun müd
det-işlenmiştir. Şimdi uzaklığı do- 
layısile tercih edilmiyor. Maahaza 
yürüklerin ve aşiretlerin melce ve 
mevası olduğundan bu taraflarda 
kaçakçılık, koyun ve keçi sürüsü
nün ağaçların yapraklarını ve to
murcuklarını yiyerek çobanların 
yalamuk tabir ettikleri katran ağa
cından çıkan özü yemeleri müna- 
sebetile yaptıkları tahribat ehem
miyetle nazandikkate alınacak bir 
mahiyettedir, Kasabaya hemen he
men 18-20 saat mesafede bulunan 
bu ormanlar civarında muhafaza 
teşkilâtı kâfi değildir- Hususile 
kışın altı ay yağan karlar dolayı- 
sile geçitler kapanır. Buradan me-

fşleyecek 
ormanlar

26750 
20200 
5000

51950

mur değil, kimse geçemez. Ezkaza 
kardan evvel orada kalan bir insan, 
geçitler yol verinceye kadar biz- 
zarur izbe odalarda oturmağa, 
hertürlü . meşakkate katlanmağa 
mecburdur. Bu kıtamn muhafaza
sını temin etmek hayli mühim bir 
meseledir. Eermenak merkezine 
altı ve huduttaki köylere üç saat 
mesafesi bulunan bu ormanlar Alâ- 
iyeden ziyade bu kazaya rabtet- 
menin çok muvafık olacağı hak
kında vekâletimize ve kaymakam
lığa rapor vermiş idim fekat bu 
kısmın ilhakı teşkilâtı mülkiyenin 
de tebdilne tabi olduğundan Dahi
liye vekâletile müştereken hareket 
etmek icap ediyordu, ne netice ha
sıl ettiğini bilmiyerum. Maahaza 
aldığım malûmat eski şeklin.mu
hafazasını müeyyet bulunuyor... ki 
raporumuz nazan dikkate alınma
mış demektir.

Buralarda zuhur eden bir yan
gım görmek yahut vukuundan ma
lûmat almak imkân haricindedir . 
Muhafızın her hangi bir aude . ha
rika yetişmesi kabil değildir. Bu 
yüzden Eermenak ve Hadım kaza
ları arasında kaçakçılık vukuatı 
eksik değildir. O civarda memurun 
barınabileceği adamakıllı bir köy 
bile yoktur.

Gödredi ve Gökbel ormanlan da
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«em en hemen mümasil vaziyette 
feede daha yakin bir mesafeye 
düşerler. Kasabaya 12-16 .saat bu
utları vardır. Gödredi ormanlarmm 
bir zaman hususiyetini iddia etmişe 
îerdır. Alâiye'de iken tapo memuru 
heyeti idare azalanndan bir zatle 
keşfine gittik. Raporumuz menfî 
oldu. Gökbel ormanı hakkmdaki 
müteaddit müracaatlere rağmen 
satılmasına taraftar olmamıştık^ Bu 
iki ormandan birinde köknar diğe
rinde katran  galipti. Köknar o ta
raflarda kıymetsiz olduğu için kim
se  rağbet etmez. Bû sebepten hep 
katran kesilmiştir. Esasen (katran- 
sedir) akdeniz sahili ormancılığın
da yüksek bir kıymet ve vasfı ha
izdir*.. Bu itibarla cinsinin idamei 
mevcudiyeti için icap eden tedabire 
tevessül ederek daha fazla tahrip 
olunmamasını terviç ediyordum . 
Gödredi ormanı hususiyetinin ka
bulü takdirinde maruz kalınacak ne
ticeyi tahmin ettiğim cihetle key
fiyeti müdellil ve müveccih esbâbile 
re t etmiştik .

Bu ormanlar sıkı bir muhafaza 
tedabiri altında kırk elli sene son
ra  vaziyyeti sabıkasma değilse bile 

- herhalde ona karip bir şekle inkı
lap edecektir.

Dim mmtasamn en mühim or
manları Söğüt. Kaş, çiğdem- Kom
binezon! teşkil eder.

Burada ağaçlar seyri tabiîlerine 
devam ederek tekâmüUerini- ikmâl 
etmişler, olgun vakitlerim geç ir 
inektedirler. İki metre devresinden 
don ağaç yoktur. Sahile 18, - 24 

m esnede i^eom esi zor oldu
ğ u  iç in  çoktanberi el sürülmemiş

tir. İ)ört b e ş ; metre devresinde r  
İeri çürümeğe başlamış ağaçlar 
gördüm. Bu kombinezon enmtız&ç 
vasfına lâyık. kıymettar bir orman 
dır. Fakat istihsâl edilecek keres
teler ancak havai tesisat vasıtasile 
Alâiveve naklolunabilir. Aksi hal 
hem kerestelerin tahribini hem de 
imâl ve nakil masrafînm artması- 
m muciptir.

Bu orman senede 10000-15000 
metile mikâp tahammüle mâliktir. 
Eazla sermaye ve çok zahmete 
mütevakkıf olan bu işi başara bil
mek içm kudretli ve malûmatlı bir 
Ş irket; lâzımdır. Çökeleler ormanı 
da  bu kombinezonun imtidat hât- 
tmı teşkil eder.,

Çukur ormanı üç senedenberi 
işliyordu , bu defa bazı mesailden 
dolayı kativati m enedilerek  mu
kavelesi fesh edilmiştir.

H  — KARGI MINTAKÂSI 
ORMANLARI

Bu mmtakada arkadaşıma Ve
kâleten az bir müddet bulunduğum 
için temamen vaziyete vakıf deği
lim. Maahaza heyeti umumiveyi bir 
iki defa gözden geçirdim. En mü
him kısmını malan Ormanı teşkil 
eder. Burası mukavele ile satıldığı- 
halde bilâhare enkaz meselesini 
müteahhidin kabul etmemesinden 
dolayı fesh olunmuştur. Merhum 
esbak İstanbul müfettişi Mustafâ 
Reşit Bey/ burada bir müddet - fen 
memurluğu vazifesini yaptı. Kara
su ve kâramanlarm tehaibmülü 
amenaje neticesinde Mtı yüz metre, 
mikaba , indirilmiş ve bu ormana 
ait olup Alâiyede tesis edüen ke
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reste fabrikâsmm tatili faaliyetten 
sonra mukavelenin müddeti hitama 
ererek orman muhafazaya terk- 
olunmuştur. Kızıf ağaç ; Ahkyazı, 
uğaz^ l^ lu d e re  ormanlarını Azak-, 
zadeler almak istemişlersede bazı 
esbaba b in â ^ § y â ^  geçmişlerdir. 
Haleiı bu mııitakada Dim'de oldu
ğu gibi hiç bir orman işlemiyor.

Bütün ormanların nakliyatı Ala- 
ra  çayı vasıtasile Manavgat hududun- 
dandır şenenin muayyen zeinan- 
lannda ağaç "Nakledilir. 1 Bilhassa 
mayıstân. sonra süya% hiç. bir şev 
atılmaz. Ancak kar sularmın birik- 
diğfcbii^ istifade,
edilebilir. 'Kara naliyatı ise tema-.. 
inen imkânsızdır. - ;

| | §  —; G a z Ç ^ A İ N a b İ y e s İ  
ORMANLARI

Bu ; hâvâli ormanları hakkında 
d ay ^Jâ İ b ir. malûmatım yoktü% 

|® iiü îm n  • -Ve 'mahi
dir. vBazâk ye’dŞltlti yunüs orman- 
larmuı amenajesLyapıîmış^ 
paşa nahiyesi- E rm anak^e Ana-, 
mur ormânlarde'. çok r -münâsebet- 
tardır.ŞBuy itibariâ ehermııiyeti^şa-; 
yanı isisgar değildir :

D  — T elcim i fârPleri ■<

Itukandanlıeri meşrut izahattan 
ahlâŞüıhğiyVeçhile ormancılık ha- 

;yatmdâ şgŞİJ parlak' kazançlı: 
deVriâiff geçiren^ Adâiye'de elyeym 
vahmz iki orman g irm ek ted ir. 
Bunlardan ikisi de Gazipaşa na
hiyesi dahilinde (Vazakj) , ( dutlu 
yunus ) ormanlarıdır. Dim ve Kargı

iskeleleri temamen kapanmıştır. 
Ormancıhğımızda çok mühim bir 
mevkii olan bu kazayı halihazır 
vaziyetten kurtarmak ve halka 
yeni;^ sabâları edindirmek ve-âg; 
m zemanda ormanların ihyâsına 
çalışmak için çok eyi bir şekil ipi 
tasavvur vardır.

Bunun için evvelemirde • (söğüt- 
kaş-çiğdem) kombinezonile bu kom
binezonun imtidat hatlarını teşkil 
eden Dim mmtâkasmda çökeleler 
çukur, Gazipaşa nuntakasmda; mahi 
bümusü'ile mücavir Ermenak ka# 

[kasının kıymettar katran ormanlaş 
nnı müttehiden •: işlenecek büyük 
sermayeli fennî eleman ve vasıta
l a r m ı ş  bir şirket teşkil edilme^ 
lidir bu; şirket kativat ve nakliya
tını bir kaÇ jrisma, meselâ Alâiye 
Gâripaşa ve-Silifkeye taksim ed^| 
rek Nç; istikametten işe başlamalı 

|ye'ormanda.. . otomobil yollan de-- 
kovil ? çökeleler tepesinden çukur 
şub^inihavi birhattibayai vücude 
getirmelidir . Bu ormanlar zingal 
isdbi bir^çök fennî şerait tabtmdâ 
işleyecek olursa hem oralarm çok 
fakir olan köylüleri ^nginleştiril-; 
miş E l  hem de. ormanlar ihya ve 
tekâmül ettirilmiş olur.

Kârği mmtakasında da malân^
- kızılağaç'  Akkyazi, Kozludere on 
iiüânlanndah bir kombin ezonjeşlaL 
ederek bu parçalar da amenajeâj 
yapddaktan sonra aynca işlettiril^ 
melidir.

Bunlardanbaşka akdeniz -sahi
linde ^ la y ı ı ıe th  
sedû-katran emsinin idamei mev-
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Cffiî'vcii zumunda ■ icâp ■ i^den'tedâ* 
birin alınmasını ejteem ğöriyorum bü 
d s. fâzla feyezan gören mmtâkalâti 
$jkı bir surette muhafaza etmekle 
kabildir.

Bu mmtakalarda sedrin yokluğu 
ve neslinin inkırazı bir çok cihet
lerden satışa mani teşkil eder.

Cevat Bey arkadaşımızın bir 
mekalelermde söyledikleri gibi bu 
havalide Sığla, kekik yağı, sahlep, 
zift, katran gibi mevadı taliyeve 
ait istihasalâtı da tezyit etmek 
kabildir bunlara hariçteki ticaret 
mümessiUerimiz, şehbender ve kon- 
soluslar vasıtasîle mahreç temin 
ve’ ihracat yaptırmalıdır.

Tt!
Alâiye halkı temamen ormancı

lıkla geçinir. Bu sözümle başka 
mana: anlaşılmaması için vaziyeti 
izah edelim: Kereste ticareti dola- 
vısile Aîâiye esnaflan, nalbantlar , 
manifaturacılar, kunduracılar, köy
lüler de katiyat ve nakliyat cihe
tinden istifade ederler, tabiî vergi 
tahsilatı da o nisbette yükselir. 
Refah artar mütemadiyen gelüp 
giden gemiler kasabaya bir çok 
para bırakırlar. ~

Ormancılık durunca bütün bu 
alış verişler tabiatile akamete uğ- 
rar herkes vaziyetinden müşteki 
ve meyustur.

10181931 : Bursa 
M. Ali Salih
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Devamlı orman fikri

Alfred Mölleir tarafından 1920 
sMesinde F ö rs t: U. Yagdvvesen 
mecmuasında Kieferridauerwaldwr. 

/Shrlavhası altında neşrettiği merak- 
/âver ve calibi dikkat mekale or
mancılık aşari arasında' o zaman 
mühim bir mevki işgal ve. mevkii 
münakaşaya, vaz^ olunarak süratle 
tekâmül ve nihayet Ormancılıkta 
Dauerwaldgedânke : u. yvirtv. diye 
.yeîıi bir fikh .Ve Sietem ortaya at
mıştır., Biz bu mekalemizde yalınız 
devâmk oım ^fikrindeh  bahsede
ce ğ iz ;^

Möller-ormanı bir UzViyet ola
rak kabul etmektedir. Bunun ne-, 
Nicesi-' olarak Möller diyet ki : eğer 
. biı Uzviyet üzerine zararlı bir . tesir 
^pmamâk-isteödffŞe' ormanın tabiî 
inkişafmı kabil' ; olduğu kadar-âz ‘ 

j$kCİ2r-: etibek 'lâznndn^^^âçfeü ki : 
biz ormandan istifade etmek mec
buriyetinde btihmdÜgüMuzdan. müm
kün olduğu.mertebede ormamn.isti- 
kbâlM  -tehdit -edecek herhangi bir 
katiVattan tevâkki Ve içtinâpı etme
mizi icap eder. Yani orman bu 
katıyatı his - etmemelidir.

; Malüûöi ̂  olduğu' orman.,
müişterök hayâtla müteşekkildir ve 
'uzuvları vârâsmdakî irtibat, ta  bir 
Uzviyetin ensicesi arasındaki irtibat
tan çok gevşektir. Binaenaleyh 
Moder'in^eŞas içtihadı buna n aza
ran mübaleğakâr ve-.müteakip 
iddiâlanndân bir kısmı.; şU^suretle

Der Bauerwaldg6danke

kendiliğinden sukut etmektedir. 
Möller devamlı orman fikrinde ö r- . 
man işletmesi için berveçhi ati şe
raitin mevcut olması lâzımgeldiğmi 
ileri sürmektedir.

1 — Ormanı teşkil eden uzuv
ların hali muvazenette olması.

IjS a*  Toprağın sıhhat y e  faaliyeti; 
— îhtilâtı meşcere ;
-- Sünufu esnan arasında -

.0 - Ormamn her tarafında bilâ-n 
vasıta haşbp. istihsali için kâfi dere
cede mevcutlu haşebî.' bulunması • 
( hiç değilse '• Berbholz}. - İlk ik i .; 
n o k ta . hakkında bir Ş suretle itiraz _ 
yapılamaz,.

: -S; -r Üçüncü nokta esasen vasıl 
olunması, için gayret edilmek icap; 
eden bir hedef olarak gösterilir. 
Maahâzaİ burada şunu ilâve etmek; 
lâzımdır ki, bazı ahvalde mütecanis 
meşcere toprağın mahsul veren  ̂
kuvveti için zararlı değildir. (Meselâ 
ğöknar ve kayın faal mevkii teneb- 
bütlerde, kızılağaç bataklık mahal: 
le rd e .|.-:.:

. Suiıufu esnan arasındaki fark 
meselesi ehemmiyetle -tetk&â;. 
yandır., Vakıa Möfler 'faŞih olarak 
« bütün sıinufu esnanın müâyyehîf. 
bir sabâ dahilinde bulunmâsı hiç^;' 
bir suretle icap etmediğim > söyle-- 
mektedir, Eğer MöUeri: devamlı o r -" 
manda bunun başka 'b ir mevkide, 
kat edüen:̂ ^7âŞW ^û3i doMûrmlik ̂

< M M
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için, mevcut olması lâzımgeldiğini 
iddia ve beş numaralı nokta altın
da bilâvasıta haşep istihsali içine 
kâfi derece ormanda mevcutu 
luışebî bulunması iktiza ettiğini 
ileri sürerse, şu halde burada kat 
edilen sşcarın altına sınklık devre
sine vasıl olmuş bir alt tabakanin 
mevcudiyeti ş a r tt ı r . Binaenaleyh 
bu şerait dahilinde katiyattan müte
vellit büyük zararlardan içtinap 
etmek gayri mümkündür. Bundan- 
maada sınklık devresine vasıl ol
muş bir ağaç yukariki şeraite na 
zaran kat edilen eşcarın yerini 
dolduracak mahiyeti haiz olamaz. 
Badehu Möller tarafından haşep 
istihsalinin mebdei olarak gösteri
len Derbholz hududu makul ve 
mantıki değildir, farzımuhal alt ta
bakanın biraz daha kuvvetli ve tepe 
çatısının birinci tabaka tepe çatı
şma vasıl olduğunu kabul etsek 
hile işletmenin mütemadi ve de
vamlı olması için üçüncü bir taba
kanın daha mevcudiyeti bilâkayıt 
ve şart icap etmektedir. İkinci 
tabakanın üst kısmı sinnikat’a gel
diği zeman bittabi bu tabaka zaif 
bir tabaka olarak meydana çıkar . 
Biz bu suretle seçme ormanma 
vasıl ohyoruz. Binaenaleyh devamlı 
orman şsraitinden olan 4 ve 5 
numaralı noktalar bizi doğrudan 
doğruya seçme ormanma doğru 
sevk etmektedir. Bu iki şart sukut 
ettiği takdirde devamlı orman fikri 
yeni bir şey ifade etmemiş olur.

Oomancılık asarında wiebecke, 
Schvvappach , Beck , Zentgraf de
vamlı ormanı seçme orman ile aynı 
derecede zikretmişlerdir fakat bir 
çokları da 4 ve 5 numaralı nokta- 
nazarı dikkate alarak her bir tabii 
tensili gaye ittihaz ile işletmeyi 
devamlı orman olarak addü itibar 
etmek istemişlerdir, hatta toprağı 
güzel işletmek ve ihtimamla zer 
edilmek suretile vaki tıraşlama 
katiyatı da devamlı orman olarak 
gösterilmektedir. Wagner, Hausen- 
dorfın Blendersaumschlag’ıni de
vamlı erman işletmesine ithal ve 
Eberhard5 in Schirmkeilschlag’ ini 
buraya ithal etmektedir. Nihayet 
Trebljahr Möller’in iddiasma karşı 
şu suretle bir sual irat etmektedir: 
Acaba Bârenthoren’deki - nümune 
mıntakâsı - Çam ormanı hakikaten 
devamlı orman mıdır ? bunun bu 
mütalâatma nazaran Hausendorf- 
un dahi söylediği gibi devamlı or
manı yalnız idarede az veya çok 
kendisine doğru savaşılması icap 
ile bir ideal o larak" addü itibar 
etmek mümkündür. Seçme ormanı 
tabiatine nazaran bu şekle en yakin 
ve traşlama ise en uzak birer şekli 
idare olarak bulunurlar.

Mehazler :

Forstlexikon: 3 Auflage
A . Dengler : Waldbau

K m a h a d a  -  3/8/931 

Ahmet
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Tatlı Su Balıkçılığı

Kursak veya yüzme kesesi

Böbrekle bağırsaklar arasında 
bulunan bu kese, pek azları müs
tesna olmak üzere, tatlı su balık
larının hemen kâffesinde vardır. 
Kursağı olmıyanlar suyun tabanın
dan pek ayrılmazlar; Dere İskor- 
biti gibi. Kursak merinin üst kıs
mından neşrettiğinden ekseriya Bir 
mecra ile ona merbut kalır. Bazen 
başlıbaşmadır.

Yüzme kesesinin vazifesi :

1 — Sudan bir az ağır olan 
balığın sıkleti izafiyesini azaltarak 
muvazeneyi temin eder. Balık bu 
sayede katmaksızın suda durur ve 
yüzer.

2 — Suda tazyikin azalıp ço
ğalmasından balık yüzme kesesi 
sayesinde haberdar olur- Yani ba
lık derine daldığı zaman su tazyiki 
artar. (Her on metrede bir tazyiki 
nesimi) Kiseisephiyesi sıkılıp bü
zülür. Fakat bir takım adelât ke
seyi bu vaziyette tutarak açılması
na mani olduklarından sıkleti iza- 
fiyesi azalarak balık suyun tesirde 
yukarı atılmaz.

Bu esnada kese kandan intişar 
eden gazlarla dolar. Ye keseyi ba
sılmış bir halde tutan adelat faali
yetten çıkarlar Aksi takdirde ya
ni balık suyun yüzüne doğru çı
karsa mezkûr adelat salıverdiğin-

- Mabaat -

den kisei sephiyenin hacmi artar. 
Sikleti izafiyesi azalan vücut yu
karı kalkar. Fakat müteakiben ade
lât kesenin haddinden ziyade ge
nişlemesine mani olurlar. Ve ta- 
kallüsleri neticesi balık keseden 
meri vasıtasile gaz salıverir. Hat
ta ağda tutulan tatlı su Levreği 
gibi bazı balıkların derinden sürat
le suyun yüzüne çekilmesi neticesi 
kisei sephiye birden bire fazla ge
nişlediğinden ahşanın ağızdan dı
şarı uğradığı görülür. Bu tehlike 
ekseriya kisei sephiyesi bir mecra 
üe meriye merbut olmayan balık
lar için vakidir.

Tenasül âzası:

Erkeklerde bu, bir çift husye
den ibarettir. Tenasül mevsiminde 
bunlar nutfe ile dolarak şişerler, 
ve şercin geri tarafında bir mecra 
ile dışarıya açılırlar. Balığın nut- 
fesine sut denir. Taamı lezizdir. 
Hele Sazan, deniz balıklarından 
tirsi ve ringamnki pek nefistir.

Umumiyetle erkek balık tena,- 
sül mevsimi daha koyu ve parlak 
rengile dişilerden ayırdedildiği gibi 
bazı balıklar da diğer erkeklik alâ
metleri de vardır- Meselâ; som ba
lıklarında erkeğin alt çenesi ucunun 
yukan bükük olması, tatlı su kaya
sında karın yüzgecinin ilk dikeni
nin kaim olması gibi.

Kezalik dişinin tenasül âzası
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x>lan bir çift yumurtalık ta erkekte 
olduğu gibi bir mecra ile dışarıya 
dökülür.

Alabalık cinsinde bu mecra 
olmadığından yumurtaları doğrudan 
doğruya sudaki nebatlara yapıştı
rırlar, ya kuma yumurtlarlar ve 
yahut suya bırakırlar. Bunlar ba
zen yapışıcı bir madde ile müceh
hez, bazen sade ve düz kabuklu, 
bazen suda yüzmelerini temin eden 
yağ damlalarım ihtiva ederler. Yu
murtanın adedi inkişaf zamanında 
maruz kalacağı tehlikelerle müte- 
nasiben artar.

Erkeğinin su otlarmdan yapa
rak yumurtaları beklediği yuvaya 
dişi dikenli balık 60/80 kadar yu
murta yumurtlar. Alabalık envai 
yumurtalarını ilkahtan sonra ku
ma gömdüklerinden bunlarda yu
murta adedi vücudün bir kilogram 
sikleti başına ancak 1500-2000 ne 
baliğ olur.

Yumurtalarım açıkta kuma ya
pıştıran balıklardan turna balığı 
tath su levreği, uzun levrek tak
riben 200,000, tatlı sü kayası, ak
balık 300000, sazan 500000 700000 
kadar yumurtlarlar.'

Telkih:

Mevsiminde dişi balıklar yumur
talarım döktükten sonra akabinde 
erkekler gelerek bunların üzerine 
sütlerini dökerler. Böylelikle aşıla
ma işi bitirilmiş olur.

Sun’i aşılamalarda evvelâ yu
murta temiz bir kaba sağıldıktan- 
sonra suyu durulanmcaya kadar 
bir kaç defa temiz su ile yıkanır.

Su kabın kenarından akıtılırken 
yumurtaların sarsılmamasına dik
kat edilmelidir.

Bunu müteakiben yumurtaların 
üzerine balık sütü sağılarak bir ta
vuk kanadile karıştırıldıktan sonra 
üzerine lüzumu kadar su konulur.

Yumurta zan kabuğun mesa
matından içeri giren suyu masset: 
tiğinden yumurta şişer. ' Mikropil 
denilen delik açılır, bu delikten 
sütteki hayvancıklardan birisi içeri 
girerek yumurtayı aşılar. Bu hay
vancıkların hayatı pek kısa-oldu
ğundan sağıldıktan sonra suyu geç 
vermemeye dikkat etmelidir.

Akar sularda bunlann ömrü § -1 
dakika durğun sularda yumurtayı 
bulabilmek için biraz fazla, takri
ben beş dakikadır.

Alabalığın süt ve yumurtası su 
verilmezse aşılama kabiliyetlerini 
bir kaç gün muhafaza edebilirler. 
Aşılanan yumurtalardan küçük ba- 
lıklann çıkması ilk baharda yu
murtlayanlarda 14 gün, sonbahar 
ve kışın yumurtlayanlarda 2-3 ay 
kadar sürer.

Yumurtadan çıkan küçük balık
ların karnının altından bir torba 
sarkar. Bunlar tabiî gıda bulacak 
bir hale gelinceye kadar veya ta
biî gıdaları çıkınciyâ kadar bu tor* 
banın muhteviyatile • geçinirler.

Bakınız! Maderitabiat bunda 
o kadae müşfik, o kadar icazkâr- 
dır ki mevhibei hayatı ihsanettiği 
nevzatlanm, tabiî gıdalarını verin
ceye kadar, aç kalmamak için ih
tiyat erzakile teçhiz ederek dünyâ 
ya getirmektetir.
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B alık ların  doyunm ası

Hangi balıkların, hangi sularda 
yetiştirilip çoğaltılması ve hangile
rinin uzaklaştırılması hususunda, 
bize yol gösteren balığm - doyun- 
ması ve binnetice tabiî gıdasıdır.

Şüphesizdir ki tabiî gıdası bu- 
lunmıyan bir suda her hangi bir 
balığı yetiştirmek makul bir savaş
ma teşkil edemeyeceği gibi kendi
sine düşman veya gıda hususunda 
obur, bizce makbul olmayan cins
ten rakiplerinin bulunduğu yerde 
de onu teksire kalkışmak ta seme
re vermekten ziyade zarar tevlid- 
eder.

Balıklar umumiyetle suda yaşa
yan ve Plankton denilen hayvan
cıklarla kabuklu sümüklü böcek
lerden, sivri sinek vesair böcek 
envaımn kurtlarından ve su* solu- 
canlarile alklarla geçinirler.

Bazıları da küçük bahklara sal-, 
dırarak bunları ve balık yumurta
larını yutarlar. Yayın, turnabalığı, 
tatlısu levreği, sombalığı bu ne- 
videndirler. Bunlara yırtıcı balık
lar tesmiye edilir.

Yılanbalığı ve alabalıklar olduk
ça büyük su hayvanlarile geçindik
leri ,gibi fırsat buldukça küçük ba
lıklara da saldırırlar.

Sazan, tatlısu kayası, çapak, 
veği, gölge bahğı gibileri salifüzzi- 
kir gıdalarla kanaat ederek diğer 
bahklara dokunmazlar.

Balık hakkında buraya kadar 
gelen satırların atiyen yerilecek 
izahatı anlamağa kâfi' geleckğini 
ümit ederek balık yetiştirmekten

bahse başlayacağız. Şu kadar var 
ki bütün balıklardan * bahsetmek 
bu sütunlarda kabil olmayacağı gi
bi karilere de melâl verebileceğin
den atide yalnız sazan ve ala ba
lığı birer nümune olarak alacağım.

Sazan yetiştirm e 
(Sazan cılık)

Sazan balığının vatanı hakkile 
malûm değildir. Bahrihazer veya 
Tuna havzasından her tarafa ya
yılmış olması muhtemeldir. Dağlık
tan ziyade ovalık yerlere mahsus 
bir bahktır. Avrupa'da bazı dağlık 
yerlerde 740 metrodan yukan çık
tığı görülmemiştir.

Sazanm envai edidesi vardır. 
Başlıca: Bir nevinin vücudü pullar
la mesturdur. (Pullu Sazan)

Diğer bir nevide vücudün her 
tarafı pullarla örtülü olmayup yal
nız hattı, canibi istikametinde ve 
sırtta ayna gibi gayet iri pullara 
tesadüf edilir. (Aynalı Sazan)

Üçüncü bir nevide asla pula 
tesadüf edilmez. (Çıplak Sazan)

Sazan gayet uzun ömürlü bir 
balıktır. 50 yaşmda sazanlar nadi- 
rattan sayılmadığı gibi, hatta ha
zan 100 yaşmda olanlara bile te
sadüf edilmiştir. Rize’de 25 kiloya 
kadar ağır zazanlar çıkarılmak
tadır.

Eti orta lezzettedir. Ağzmm ta
vam gayet etli ve leziz olduğundan f 
şikemperverler bunun paçasını ya
parlarmış. Âcizleri balıklardan el
de edilen nefais meyanmda (Garos) 
tabir edilen ve tarama havyan git
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l>i yenilen kokusu latif, tuzlanmış 
kolyoz ciğeri henüz tatmadığım gi
bi sazan damağı paçasıııında taamı
ndan bihaberim.

Memleketimizde tatlı su gölle
rinin hemen hepsinde bu balık bu
lunur. Avrupa’da havuz ve göllerde 
sun‘i olarak yetiştirilmekte ve bil
hassa Paskalyalarda yenilmektedir. 
Sazanların yaşı geçirdiği yazla ifa
de olunur.

Bir yaz geçirenlere bir yazlık 
iki yaz geçirenlere iki yazlık, üç 
yaz geçirenlere yemeklik sazan, 
porsiyonluk sazan veyahut sadece 
sazan denir. Sazanlar için en mü
him şey teksir için makbul bir ırk 
intihabıdır.

Etsiz, uzun çekme vücutlu, bü
yük başlı, kaim kemikli nevileri 
intihaptan sakınmalı, nisbeten kü
çük başlı, yüksek sırtlı ve tıknaz 
neviler tercih edilmelidir.
ALMAN YAD A. TEKSİR

EDİLEN ESAS
IRKLAR BERVEÇHÎ ATÎDİR
1. Aischgrund (ayşgurund) sazam

Bu aynalı sazanm uzunluğunun 
(sırtının en yüksek yerinde) geniş
liğine nisbeti 1:2 arasmda değişir.

Yalnız sırt yüzgecinin iki tara
lındakiler müteselsil, diğer pulları
nın dağınık olmasile temeyyüz 
eder.

2. Poliçya sazanı
Buda evvelkisi boyda (1-2) bir 

aynalı sazandır. Yalnız bunun sır
tı başından itibaren daha dik küy- 
ruğu onunkinden daha uzun gayet 
çabuk büyüyen bir ırktır.

3. Lausitz (Lavzits) sazanı
Boyunun enine nisbeti (1-3) dir 

Kısa başının üstü dik bir zaviye 
ile çıkan kesim yüzgeçli Saksunya 
ve Prusya Sausitzİerine mahsus 
bir ırktır.

4. Bohemya sazam
Bu çıplak veya dağınık pullu 

sazanm başı evvelkisinden daha 
uzundur-

5. Frankonya (Frank) sazanı
Aynalı veya çıplak sazan olan 

bu balığın başı küçük ve sivricedir. 
Sırtının en yüksek yeri Bohemya 
sazanmda olduğu gibi vücudunun 
ortasına tesadüf ettiği halde Lavzit 
sazanmda bu nokta biraz daha, 
baş tarafa doğru ileriye düşmek
tedir.

Eyi sazan ırkları umumiyetle 
vasati olarak ilk yazın 30-50 gram 
ikinci yaz 500, üçüncü yaz 1500 
gramlık bir sıklet peyda ederler.

Ağırlığı 1800 gramı bulan sa
zanlar satılığa çıkarılırlar.

£Bitmedi)

M ustafa R em zi
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Av mevsiminin hululi
İstirahat devrelerini büyük bir 

sıkıntı ile geçirdiklerine hiç şüphe 
edilmiyen avcılara sonbahar müjde
lerle gelerek intizarda bulunanları 
sevindirmiştir.

Nasıl sevinmesinler? fecir vak
tinde habı gafletten kurtularak 
vücudun son derece ihtiyacı bulu
nan sabah havasım rahat rahat 
teneffüs etmek ve bedende arız 
kırgınlıkların böyle bir sabah ge- 
zintisile def etmek ve avdette mü
kemmel bir iştiha ile kahve altısı
nı almak ve bu neşe ile işinin ba
şına gitmek her halde arzu ebil- 
miyecek halâttan değildir.

Sabah neşesi, bahtiyar olan pek 
az şehirlilere nasip olmaktadır ki 
bu bahtiyarların da ekserisini avcı
lar teşkil ettiğine şüphs edilmeme
lidir. Sabahın zevkini, köy ve kır
larda yaşayanlar çıkarır ve takdir 
ederler.

Nasıl edilmezki: Vakti fecirde 
uykunuzdan uyandığınız da tenbel 
insanlar gibi yatağınızda atıl bir 
takım lüzumsuz hayaller ile yat
mayarak . kalkmış ve üzerinizde 
ağırlıktan hiç bir eser olmayarak 
odanızda bir iki dolaşarak elbise
lerinizi geyinmiş ve refiki sadıkı 
bulmak üzere bahçede ıslık 
çalarak tur yapıyorsunuz halbuki 
bu refiki sadık hayvan da sizden 
daha evvel uyanmış ve sizi bekle
miş ve siz çıkmciya kadar kom
şudaki ahbaplarını ziyarete gitmiş

ve yahut gice hiç uyumamış ancak 
daha yeni yatmış ve kendisinde 
uyumak ihtiyacını his ettiği için 
yarı uyumuş yarı uyanık bir halde 
sizi bahçede daha fazla kalır ümi- 
dile size cevap vermeğe lüzum 
görmeyen bu yorgun hayvanı tabii 
halini anlayarak müsamaha ediyor
sunuz biraz sonra atınıza binerek 
ve arkadaşlarınıza |uğrayarak pür 
neşe kırlara doğru gidiyorsınız.

Güneş henüz doğmuş, tuludaki 
o tatlı renk, sabakın kendine mah
sus güzel kokulu hafif ratip rüzgâr 
yüzlerinizi okşamakta ve arkadaş
larınızdan isportmen güzel bir hanı
mın lepiska saçları seba rüzgârının 
okşamasile dalgaların kesp ettiği 
letafete güneşin o lepiska zülüflere 
vermiş olduğu tatlı renği doya doya 
seyrine dalmaktaki zevk, önümüzde 
bulunan hasattan sonra kenüz sü
rülmemiş tarlamn sanki tatlı bir 
san renkli ipek örtü ile kaplanmış 
hoş manzarası, güneşin aksi ziya- 
sile altın bir tepsi manzarasını an
dıran yolun garp tarafındaki gölün 
latif görünüşü, karşıdaki kayın or
manının açıklı koyulu renklerinin 
sabah ziyasile insanı hayalî düşün
celere daldıran o latif manzarası, 
gicenin gıdasile beslenen, genç ve 
dine bir kadım hatırlatan güzel
mavi tarla çiçekleri, ......... tekmil
bu doyulmaz manzaraları canlatan 
kuşların gâh yükselerek gâh pek 
alçaktan uçarak bir noktada dalğa- 
lanup cıvıldaşmaları arasmda siz
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şen ve şatır arkadaşlarınızla tatlı 
musahabelere dalmış ve böylece 
yola devam ederken meserretlerine 
pavau olmayan köpekler sahipleri
nin neşelerine iştirak etmelerinden 
mütevellit bir hisle arkada kaldık
ları zemanı telâfi için ileri doğru 
koşmaları, ilerdeki ormanm kena
rında sabah güneşi altında kendi
sine bol bir gıda almağa çalışan 
zavallı karacanm göpeklerin hav
lamasından mütevellit korku ile 
orman dahilne seri bir süzülüşü .... 
Hep bu güzel şairane manzaralar 
sabahın saf seması altında toplanır.

Mahalli maksuda vasıl olduğu
nuzda atlardan inerek av peşinde 
koşarsmız, gâh müvaffak olur ne
şeleriniz artar ve kâh muvaffakıy- 
yetsizlikten mütevellit bir asabiy- 
yetle koşmaktan yorgun bir taşın 
üzerinde oturur, bu neşesizliği hay
van anlamış etrafınızda sizi teşvik 
maksadile sağa ve sola hamlelerle 
ve dürlü dürlü şaklabanlıklarda 
bulunarak efendisinin faaliyete geç
mesini anlaması üzerin evvelki 
muvaffakiyyetsizliği telâfi maksa
dile çalılar arasında gaip olarak 
size bir iki keklik ve ya kara ta
vuk bulmuş ve bunun mükâfatı 
olan okşamayı temin için etrafınız
da pervan e -gibi dün er ve mükâfa
tım aldıktan sonra vakit geç dahi 
olsa sizden işaret görmeden yine 
saldırır 1

Kuşluk vakti olduğundan avdet 
zemanı gelmiştir, arkadaşlar yine 
toplanarak hayvanlarına rakip ol
muşlar, sabahleyin gicenin rütübe- 
tmden yolda İliç toz bulunmadığı 
halde şimdi oldukça bir toz taba
kası yükselmektedir. Tavaletine ih
malci olan bir arkadaşınızın yüzü 
gözü toprak olmuş, fakat o hiç ol-

dınş etmez; hanım arkadaşlarınıza 
hulûskârlıkta, bulunmak için dürlü 
dürlü gülünç vaziyet alan diğer 
bir arkadaşınızın yapmacık ve câli 
tavurları, şehirdeki pazardan avdet 
eden köylü kadınların sürdükleri 
gıcırtılı öküz arabalan, biçilmiş 
tarlalara serpilerek otlamakla meş-, 
gul beyaz koyun sürüleri, gölün 
kenarında balık tutmakla. uğraşan 
köylü çocuklarının bir tavrı ma
sumane ile ellerinde olta ile bekle
yişleri. . . ■ . Tekmil bu hoş mun
zamlan görebilmek için ekseri vak
tin i köylerde ve kırlarda gçirüp 
erken kalkarak tabiatin yaratmış 
olduğu bu müstesna vakitten isti
fade eden bahtiyarlar gayet rahat 
ve tamüssıhha olarak yaşarlar. Av 
mevsiminin hululü yani sonbahar 
biraz hüzün aver olmakla beraber 
bizler yine seviniriz. Melumdurkı 
av peşinde koşmak insana doyul
maz bir neşe verir ve yorulduğunu 
his ettirmez.

Av kuşları içinde insanı en ziya
de yoran karatavuktur uçuşu seri 
ve sert olduğundan olur olmaz av
cının elinden çabuk kurtulur.

Sülünün manzarasma doyum 
olmaz; Bıldırcın en mazim olanıdır* 
Keklik oldukça şeytandır. Sarıas - 
ma avlanması kolay eti nefis ve 
yağhdır ve şimdi tam mevsimidir.

Havalar soğumağa başlayınca 
ördek mevsimi başlar fakat bu 
hayvanı avlamak için siperde düş
man bekler gib sahillerde yapılan 
salaştan siperlerde beklemek insa
na biraz usanç verir. Barut koku
su olan yere gelmez şeytanca bir 
hayvandır. ' 20/9/9B1

Kürkçü Abdülkadir
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Bek avı
. Bek avı kolay ve emin olduğu 

gibi av hayvanlarının yaşayış tarz
larını ve itiyatlarını gözetlemeye 
fırsat verdiğinden gayet elverişli 
makbul bir av usulüdür.

Birinci derecede geyik, karaca, 
tavşan ve tilki gibi av hayvanlan-, 
na tatbik edilir.

Her Şeyden svV el av hayvan
larının ormanda saklandığı, ot
ladığı, avlandığı ve ilh ... yerler ve 
buralara gelip gitmek için takip 
ettikleri yollar iyice öğrenilir.

Çünki ekser av hayvanlan ber- 
mutet akşam üstü karanlık basma
ğa başlaymca ormanda gizlendik
leri yerlerden çıkarak otlamağa 
ve avlanmağa koyulurlar. Sabah
leyin alacakaranlıkta gene eski 
yerlerine dönerler, ve izaç edilme
dikçe'aynı yoldan gelip giderler.

Bek avında hayvanlann bu iti
yatlarından istifade edilir.

Ormanda izlerden husule gelen 
bu kabih geçit veya patikalar bel
lenerek bunlara civar, av hayvan
larını serbestçe görebilecek kaba 
bir ağacın gövdesi vfeya bir odun 
yığını arkasına, bir çaldığa sakla
nılır ve yahut ta hayvan patikala
rının çayır ve tarlalara ve fasıla 
yollarma çıktığı orman kenarların
da müsait ağaçlar veya dört direk 
üzerine merdivenle çıkılır , içinde 
serbestçe otürulabilir ve tüfenk 
atılabilir bek yerleri yapılır.

Bek avının en birinci gayesi 
ormanda mevcut av hayvanlarımı 
gözetleyerek en elverişlisini avla
mak olduğundan; sezilmeden bun
ları tarassut etmek imkânım bahş
eden yüksek bek yerleri daima 

. tercih edilmelidir. Bek yerlerine 
usulen 'sabahleyin şafak sökmez- 
den ve akşam üstü karanlık bas
mazdan evvel yerleşilir ve kemali 
sükunetle beklenir. Şukadar. ki rüz
gâr va hayvanlarının bulunduğu 
noktalardan bek yerlerine doğru 
gelmelidir.

Aksi takdirde vaktinden evvel 
avcının kokusunu alan av hayvan
ları o taraflara asla uğramaz olur
lar. Bu sebepten bek yerleri seçil
mez ve yapmazdan evvel bilhassa 
ormanda rüzgâr istikametleri dik
katle araştırılıp tesbit edilmelidir. 
Rüzgâr istikameti anlaşıdıktan son
ra tavşan , tilki ve hatta karaca 
için en kolayı bir ağaç gövdesi , 
çalılık veya odun yığını arkasına 
saklanarak sessizce ve kımıldamak- 
sızm beklemektir. Çünkü bukabil „ 
hayvanlann havâssı hamsesi içinde 
en zaif -olanı görmek hissidir. Rüz
gâr müsait olduğu takdirde boz, 
bozyeşil veya esmer yeşilgeyinmiş 
hareketsiz duran (1) bir avcır hay
van tarafından kolay kolay sezilip 
görülemez. 1

(1) Halbuki ekseriya en ehemmiyetsiz 
bir kımıldamayı uzak mesafelerden sezerler.
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Tavşan geçidine pek bağlı ol
madığından enziyade pancar ve 
yonca tarlalarına mücavir orman 
kenarlarına saklanarak muvaffa
kiyetle avlanır.

Geyik için en uygunu yüksek 
bek yerleridir. Bunların en birinci 
meziyyeti rüzgâr iştikemetine tabi 
olmaktan azade olmalarıdır. Bunun
la beraber bazen yukardan aşağıya 
husule gelen hava cereyanlarile 
yüksekte oturan avcının av hayvan
ları tarafından kokusunun alinması 
ihtimalden bait olmadığı gibi yük
sekten yere yapılan endahtlarda 
isabet fena ve az olacağından 
bukabil bek yerleri yapılırken her 
nede olsa gene hakim ruzğâr ve 
cereyan istikametleri nazarı dik
katten uzak bulundurulmamak ve 
bunların hadden aşın yüksek olma
masına itina edilmelidir.

Yerde bek beleyen avcı soğuk 
almamak için doğrudan doğruya 
toprağa oturmayarak elde baston 
gibi taşınabilir portatif bir sandalya 
kullanmalıdır.

Soğuk havalarda ğayet kuvvetli 
giyinmeli ve son derece şiddetli 
soğuklarda ise donmak tehlikesine 
binaen bek beklemekten sarfınazar 
edilmehdir .

bek yerlerinde tütün içmek me
selesine gelince:

Yazın ormanda tütün içilmek- 
sizin sivri sineklerden bizar olma
yarak sakit ve hareketsiz durmak 
imkânı hemen yok gibidir. Rüzgâr 
müsait olursa ve tavşan, tilki ve 
karaca bekleniyorsa ihtiyatlı ve 
kaba duman çıkarmamak şartile

çubuk içilebilir. Sigara içmek yan- 
ğm tehlikesine karşı caiz değildir.

Geyik bekinde tütün asla içil
mez. Maamafih yüksek oturaklarda 
tütün içmek serbesttir.

Bek yerlerinde dikkat edilecek 
şeylerden birisi de bunlarda avcı
nın serbestçe tüfenk atabilecek bir 
vaziyette yerleşmiş olmasıdır.

Bunun için evvelâ tecrübe ya
pılmak ve tüfenği bir maniaya 
çarpmaksızm derhal nişan alabile
cek bir vaziyette bulundurmakdır,

Akşam üstleri ormanda odun 
toplayanların dolaştığı yerlerde 
gürültü patırdı eksik olamayacağın
dan av hayvanlan saklandıklan yer
lerden eyice karankk basmadan 
evvel meydana çıkmazlar ve-bin- 
netice karanlıkta tüfenk atılmaya
cağından bukabil yerlerde* sabah 
postalan tercih olunur. Usulen ak
şamları bek yerine güneş battıktan 
yanm saat sonra gelinir ve av çık
madığı takdirde ortakk eyice karar
dıktan sonra geçit yerlerine uğra
madan sapa yollardan gürültüsüz- 
savuşulur.

Sabah postalarında ortakk ağar- 
mazdan evvel beke girilir güneş 
doğduktan bir saat sonra bek yeri 
terkedilir. Bek avı yalınız yukarda 
zikri geçen hayvanlara münhasır 
değildir.

Yabani ördek , çulluk gibi av 
kuşlarına da kabih tatbiktir- Esasen 
bütün avlarda olduğu gibi bunda 
da muvaffakiyyetin âmili hayvan
ların itiyatlarını, hassal arını hak- 
kile tanımaktır.

Nitekim yabani ördekler akşama
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doğru büyük sulardan çekilerek 
gecelemek için gölcüklere ve su 
birikintilerine inerler.

Akşam üstü bu kabil Ördek inen 
suların civarında saklanan avcı, 
bilhassa son baharda ve kışın eyi 
av etmeye muvaffak olur.

Şukadar ki Ördeklerin gözü gayet 
keskin olduğundan iyi saklanmak- 
dır. Ördekleri büsbütün yacandır- 
mamak için de mütemadiyen bir 
noktada kalarak ateş edilmemek 
ve yer değiştirilmelidir .

Vurulan ördekleri sudan almak 
için avcı uzun çizme giymeli ve 
yahut yanında aport yapacak bir 
av köpeği bulundurmakdır.

. çulluğa gelince : İlkbaharda sü
rekli bir yağmurdan sonra akşam 
üstü çullukların uçuştuğu bir ma
halde orta bir ağacın ön veya ar
kasında etrafı güzelce görebilecek 
ve serbestçe tüfenk atacak bir su
rette mevki alınır :

Küçük kuşların zemzemesi ke
sildikten ve yıldızlar belirmeye 
başladıktan sonra çulluklar çıkma
ğa başlarlar. Hava soğuk olursa 
hızlı ve sessiz, sıcak olursa aheste 
ve pist pist gnorbel gnorbel pist 
sesini çıkararak uçuşurlar.

uçuşanlar müteaddit ise bunlar
dan öndeki dişi arkadakiler buna 
tesahup etmek isteyen ve birbirini 
uzun gagalarile sokan erkeklerdir. 
Aöyle bir anda önden ateş edilirse 
iki çulluğu birden vurmak kabildir. 
Tek ğeçen çulluğa ondan ateş edil
mez. Yandan ve arkadan ateş 
edilir. Bilhassa şarktan garba yani 
karanhktan aydınlık tarafa doğru

geçen çulluklar havada daha güezl 
teressüm ettiklerinden endalıt için 
bu geçim istikameti intihap olun
malıdır.

Yandan atışlarda kuşun biraz 
önüne, arkadan atışlarda biraz al
tına nişan alinu\ Sabaha karşı çul
luk geçimi pek az devam ertiği gibi 
gayet hızk uçuşduklarından sabah 
postasmda bek avı eyi semere 
vermez.

Kezalik çulluk bekinde de ör
dekte olduğu ğibi aport yapacak 
bir av köpeğile ava çıkılır.

Memleketimizde sarıasma ve 
toy gibi av kuşlan benlerle (2) av
lanır .

Birincide ben sarıaısma kuşları
nın mevsiminde sık sık ziyaret et
tikleri meyva ağaçlarından birinin 
üzerine her taraftan görünebilecek 
bir tarzda oturtularak 20-30 adım 
ykmda bulunan diğer bir ağacm 
altına gizlenilir.

Toy avında toyların indiği düz
lüklerde içinde rahatça ikamet 
edilebilecek bir çukur kazılark üze
rine salaş yapılır. Buna küme tabir, 
edikr.

Benler rüzgârın geldiği istika
mette saçma menziline dikilerek 
küme beklenir.

Yırtıcı kuşlar (T ) şeklinde bir 
mesnet üzerrine oturtulmuş canli 
veya kanatları bir iple oynatılabilir 
bir baykuş benile, kurt ve emsali 
yırtıcı hayvanlar da ay ışığında

(2) İçi saman veya kuru otla doldu
rulmuş numune . v • •



: 4 m Sayı : 41

k»ş ve hayvan leşine celbediîmek 
sunetile avlanırlar.

Yııkarki izahatımda karilerimize 
bek avı hakkında umumî bir fikir 
î̂çserçaek maksadı - takibedilmiştir . 
Bittabi her hayvamn nerede ve ne 
zamanları bekleneceği az çok ayrı 
olduğu gibi, aynı neviden olan 
hayvanların mevsim ve havaya ve 
bulundğu muhite göre bekleme za
m anları değişir. Beyhude yere sa 
vaşmış olmamak için avcı bu cihet
leri nazarı tetk ikte^:-geçirm ede işe 
başlam am ahdır. 

v İlâve ;

Sırası gelmişken bizdeki avcılık 
m efhum : v ez ilm iy eti’hakkmda-ya- 
zım a bir kaç satır ilâve edeceğim. 
Bizde avcıhk henüz iptidaî -ye^ ge- 
Bşi güzeldir. Yalınız çok a v  vura
bilenler ey i;ve m ahir bir . avcı sa: 
yılırlar. Halbuki hakikî, memlekete 
nafi avcılık bu demek değildir. 
Avcı *eyi vurm ası gibi yetiştirme
sini, korumasını da bilmelidir.

Av hayvanlarım çiftleşme, gebe
lik v e .. yumurtlama zamanlarında: 
korumalı/ etleri en leziz, kürkleri 
eıı makbul mevsimlerde en müna-' 
siplerini seçip vurmalıdır.

Çapulculuktan başka bir tabirle 
iiade edilemeyen başı boş avcılığa 
mani olacak ancak her av' bayanı
n ın  vurm a ve koruma zamanlarım 
Vurma usullerini ve saireyl kati 
olarak tayin eden saydü şikâr 
kanunları av hayvanlarım ye kuş/: 
lan  koruma cemiyetleridir.

H er keşten aktem ormancı, zifâ- 
atçi meb’uslarımızm bu boşluğu 
görerek meşkûr cemiyeti korumak 
ve icaheden kam udan meydana 
getirmek hususunda faaliyete ged
meleri memlekette arzuya- lâyık 
değerli işlerden saydırdı. ■

Geleceğe- arama ve sokulma 
- avlan .

Mustafa Remzi

Amenajmaul

N a s ı l  y a p m a l ı y ı z ? , . .

Amenajman, ve amenajmaneda- 
nm ız hakkında bu sütunlarda bir 
çok şeyler yazdık. Bunların ekse
riyeti ve hemen hepsi amenajman 
işlerimizle fer’î bazı noksanların
dan  bahsediyordu. Ben bu yazımla 
am enaje işlerimizin tarz ı cereyamm 
tetk ik  de bunda yapılan hataları

m
Yas<^ A.Ç,

gözönüne koymağa-: çahşacâğım. 
Bu suretle meslekdaşlarımın biçol- 
mazsa nazarı dikkatlerini celbede- 
büirseın:M8  cantlu!

Amenajmanın memleketimizde1 
ki tarihçesinden bahse düzüm gör
müyorum, eski < yam anlardan da 
bahsetûnyeceğiın.-
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İstiklâl mücadelesinin nilıayetin
de yeıd doğan cümhuriyetimiz bize 
yeni yeni kanunlar bahşetti. Çok 
mühim bir eşer olan işletme "kanu
numuzun tatbiki için kükûmet ame
najman guruplarını teşkil etti ve 
işe başladı. Şunu itiraf etmeliyiz ki 
bu şırada bu kanunun * tatbikim 
temin edecek elemanlara malik de^ 
değildik ve hâlâ da tamamen ma
likiz diyemeyiz,

Çok kötü âdetlerimizden birisi 
de tatbikim istediğimiz bugibi ka
nunların 'sureti tatbiklerim düşüne- 
memizdir. Bir f işletme kanunu var 
ya!.. Bir iki de amenajman-gurubu 
teşkil- edilince mesele hallolmuş 
der geçeriz. İşte \ bu güne kadar 
muvaffak olmamamızın yegâne se
bebi budur. Türkiye’nin haritasını. 
karşısma, ormancıhk kadromuzu 
sağma, kanunlarımızı soluna koya
rak bir dakika düşünenv/~bir kim- 

■ semiz olsaydı işler belki çoktan 
yola girerdi. Muvaffakiyetin şu ri da 
işte bu nokta da kalmıştır. Bu gi
dişle bir muamma halinde de de-, 

-•vâm edecektir. -
İki yüz hiç bi r vakit bulamayan 

orman memurini fenniyesinden ilk 
günlerde seçilen, beş on amenajistin 
başındâ//umumî harpte çelbedilen 
AvusturyalI mülıehdislerin yanında 
kısa bir müddet sitaj görmüş, , 

.iki meşletaşdan başka kimse yok- 
. tıı. Biz o zamanlar pusulalarla bir 
nokta aşın yapılan ( katı nıesafei 
semtiye )lerin tersimi için aylarda 
zevay.ayi dâhiliyeyi hesap edeceğim 
diye çırpmân mühendislerimiz kar
şısında fesuphanallah çektik; Göz
lerimizin rengi namına minkale ile 
tersim edilmiş haritalar (!) gördü.'

Bu gün bunlar yok amma yine ya 
yılanlarda da kuvvetli. bir esas 
görmüyoruz.

Bizde amenajman yakın | za
manlara kadar tedricen tekâmül 
ediyordu; lâkin bu tekâmülü biz 
idare kudretinde değil, şahıslarda 
aramalıyız.
- Tekâmül ediyordu dedim. Ar

tık bu tekâmül durdumu orasını 
amenajmad şubemin idare edenle
rimiz görsün.

Biz burada şimdiye kadar ame
liyatta yapılan hatalar ve nidana 
sureti tashihini konuşacağa. .

Muntazam bir krokisi bile bu
lunmayan ormanlarımızda amenaj- 
mana evvelâ mesaha ile başlamak 
zaruretindeyiz. Gurupların elinde 
ya o iste kullanılmayacak kadar 
gayri hassas ve . ya işin icap et
tirmediği Kadar hassas aletler var
dır. Biz bu aletlerin mahadli isti
mallerini ekseriya takdir etmiyo
ruz. İş başına geçenlerden bir kıs
mı tecrübesiz ve bu hususta ma- 
lûmatsîzdırlar.

'Bin liralık teodolider yalınız pu
sulasından istifade edilmek için 
amelenin sıranda ne dağlar ne tas^: 
lar aşıyorken alelade köhne bir 
aletle .nirengi yapmağı ve °bie de
ğilse âym aleti hem poligon hem 
de nirengide istimal etmeği, mü- 
bah addetmek kadar ayıp ve gü
nah bir. şey. yoktur.

Nesahaya evvelâ nirengi şebe
kesini kurmakla başlanır. Bunun 
için bu işi deruhte edeaza tm  ya 
çok tecrübeli olması vo yahut da
ha evvel muayyen noktalara yaçâr.1 
cağı ( pilânçete. i le ) rasatlarla or-1 
pıamn bir krokisini çıkarması la-
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zıradırhi bizde bu ameliyeyı-yapan 
hem en hiç yoktur, Bir ikiiiei me
sele de  d ıh  esasın intihabıdır^ Dik 
esasın yeri ormanın mümkün ol
duğu k ad a r .^ ı^a^dâ--'feüJn ıtıaİı y 
düz ve inkişafa kabiliyetli olmalı
dır. Orman haritalarında vasi- iş
lerde kullanılan ( İnvar madenî 
c ihaz ı) ile dili 'esas mesahasma 
lüzum yoktur. Sahih bir- çelik -şe
rit ile üç dört defa yapılacak me
saha bize kâfidir. T eskil edilecek 
müsellesler mümkün olduğu kadar 
müsellesi mütesaviyüssakeyn ve 
buna yakın olmalı ve 30 derece
den küçük zaviyeleri bulunan mü

se lle s le r  kat'î bir mecburiyet ol
madıkça alınmamalıdır ( müselles
le r zaviyelerin sinüs lûgantm elerüe] 
hal edildiğmden ) .  Ormanlarımız
da nirengi şebekesi tesisi çok zor
dur. . B ilhassa muhaddep ve sık 
agâçlı tepelerden -istifade etmek 
ekseriya im kân haricine çıkar. Uzun 
boylu Uğraşarak bu gibi yerlere 
iskeleler ile ra sa t noktası tesisine 
çalışmak ta  b ir parça abestir.

S inyaller .. hem en daima dört 
m etre uzunluğunda bulunmalıdır 
ve üzerine çaprazvâri çakılan tah 
ta la r  d a  aynı ebadı muhafaza ̂ et
meli ve genişlikleri 20—25 olma
lıdır ...

Bu hususta kullanılacak aletle
rin dürbünleri evvelâ tam -bir devir 
yapmalıdır k i ra sa t silsilesi yapıla 
bilsin Alet hiç değilse 30 saniyeyi 
k ıraa t edebilmelidir.

Nirengi |  rasadatı yapanlar ra- 
haSarm den v%>bilhassa sabah uy-' 
ko lanndan  bir parça fedakâr ol
m alıdır. Zevalde rasadat yapılamaz. 
H avâi öğleden evvel şakulen ve *

V 'V  g  4  •;;; ı .C ; .y

öğleden sonra ufkan ihtizaz eder. 
Bunun , için büyük işlerde ufki za
viyeleri ögfedn* evvel ; ve şakulî 
zaviyeleri de öğleden sonra kıraet 
eâM er NirengicUöğİeden iki saat 
evvel bir ' noktâmn rasadatmi bi
tirmiş olmak için erken işe çık
m ak ve kabil olmazsa güneşin te
peyi temamen atlamasını bekle
melidir. Öyle laalettayin. zemaular- 
da yapılan rasatlar eyi bir netice 
veremez. Güneş ufka yaklaşınca 

da rasat yapmak ekseriya ğayrika- 
bil b ir hal alır.

Bütün nirengi noktalan tafsi
lâ t alânlarça malum olmak ve her 
poligon behemehal - bu 
rab t edilmelidir.

Sinyallerin yanından geçtiği 
halde bir. çök mühendisler: buna 
dikkat etmiyorlar ki şu halde ni
renginin hikmeti vücudu nedir bi
linmez. Tafsilât poligonlarım son
radan nirengiye rabt etmek hem 
güç ve hem de çok oyalaycı bin
iştir. Bunun için bir çoklan ölçme
sine memur olduğu bir hattın üze-, 
rine gelen hoşlukları ve sair taf
silâtı ölçmeden geçiyor yel bunla
rın ikinci bir defa mesahasını ya^  
pıyorlâf. Bir diğer iş; de-poliğon-; 
lann  esnayı mesahasında krokife-" 
rin muntazam futulmasıdir. Tam 
bir staj görmiyen mühendislerin 
yalnız çakşmaJanndan faide yerine 
zarar hasıl olur. B u -^ b ile ri daha 
tercübelilerin yanında bir iki sene 1 
^çalıştıktan sonra: yâlnız çakşmağa- 
istihkak kesp edebilir. Bilhassa 
pusulalardaki yanlış ■'kıraatlerden 
başka ekseriya tersine kroki çi
zenlere tesadüf ediliyor ki böyle-; 
leri bütün mesaiyi alt üst edebilir.
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Bazan iki acemi mühendis birlikte 
çalışıyorlar. Bu da çök fahiş bir 
hatadır. İki kişilik mesaide kitabet 
işini yapan her şeyden mesuldür. 
O hem krokisini yapar hem rasıdı 
kontrol eder.- Krokide en ufak taf
silât bile gösterilmeliden

Poligonian çok' sik yapmak 
haritayı karma kanşık b ir hale 
koyâr. Gurup şefleri bütün mühen
dislerinin mesailerini kontrol etine-, 
li ve onlara iş. vazife tevzi etmeli 
ve işleri yakından takıp etmelidir
ler. '

İyi ve tecrübeli bir mühendis 
dört acemi mühendisin başarava-.. 

H bağı işi' yapabilir. Halbuki bu na- 
- /Zârı dikkate ■ alınmadan f guruplar 

her gün yeni veni acemilere ka- 
vuşturuliyof ye bunlar eyi bir dis- 
pline; fehı -tabii
doğru ve Sîhhatti iş,temin edile
mediği gibi bir gurubun bir iki 
ayda yapabileceği haritalar bir 

Senede natemam kalıyor-
Poligonlarda daima ayni afet 

kullanılmalıdır. Bir poligonun mü
teaddit . afetlerle yapılması o alet
lerde mevcut ve muhtelif hatalar 
dolavısüe ̂ ğâyri kabil tashih neti 

-çeler verir. Elde mevcut aletlerin 
pûslaları her zaman kontrol edil
melidir. . Halbuki bu hiç yapılma
yan bir iştir, ve onun için ekseriya 
poligonlar 'içinden çıkılmaz bir hal 

lalın
İki ' sene evvel İstanbul'da 

mübayâa edilen bir sürü dürbünlü 
pantometrelerden hiç bilisi işe 
yarar bir şey değildir. Hepsinin 
pusulaları bozuk, mihverleri eğri 
dürbünleri bozuktur. Hem mesafe
leri , hem de zaviyeleri yanlış 
okuyorlar ve bu kimsenin naz an 
dikkatim celp etmiyor veya adam 
sende deyüp geçiyorlar.

23

Hesabat işine gelince nirengi 
hesıbatmı her gurup başka bir: 

. şekildeki matbu karnelerine göre 
yapup dolduriyor. Bîr çoklarında 
bilhassa koordinelerin kontrol , ve 
tashihleri yoktur. Orman nirengi
lerinde'tul ve arzı coğrafî hesaba- 
tına, kürevıyet hatalarının bulun
masına lüzum yoktur. Topografya 
bizi bu gibi mevziî haritalarda o 
külfetlerden azade kılmıştır. [*} 
ancak hesabatın muntazam kıraat 
ve alet hatalarının tevzin ye tas
hih edilmiş bulunması şarttır. Bu 
işlerin maalesef bir çoğu aletlerin 
tashih ve tanzimi, hataların tevzini 
gibi hususatla alâkadar olmayana 
tevdiinde beis göiüâmeme^edir.

Bu hususta hepimiz, bir âlim 
kesiliyor, bir münakkit oluyoruz, 
içimizde yine maalesef kendinde 
gördüğü noksanlan tamamlamak 

. için tetebbude bulunanlar, ih s a n 
lar pek azdır diyebiliriz. Poligon- 
lann badettersim tashihi de bir 
meseledir. İnce saman- k%ıdma 
geçirerek yapılan tashihler hep 
yanlıştın

Bu tashihleri hiç olmazsa , ha
tayı hem zaviye ye hem de adlaa 
taksim edebilmek için bütersim 
yapmahdır ki bir çoklan nedense 

. bu zahmete katlanmıyorlar.
Mevcut gurupların hepsinin 

her ormanda yaptığı harita bir 
başka şekildedir. Mesaha ameliye-’ 
sinde esas, mesahası icra edilen 
arazinin vaziyet ve kıymetine tab i. 
olduğundan bu şeklin bir dereceye , 
kadar doğru olması lâzım isede 
bunun tayin ve tahdit edilmesi 
lâzımdır, kanaatindeydim.

[*] Vasi haritalarda ara. toî, semt hesap 
edilir ve nokatsn kemmiyatı vaziyei cogralîye- 
leti haininmiş olur.

Mevziî haritalarda yaüuz noktalara kpoV-: 
dine yani .kemmıyah. vaziye kaiıneleıi ‘heRtp1*: 
olunnr.
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İdare merkezimiz — İstanbul Türbe’de Türkiye Ormancılar Cemiyetinde

Abone şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 ku
ruştur. Yazı ve ilân işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir,
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Anadolu’da Fıstık Çamının İntişarı 
hakkında Tetkikler. U

(MUteiluny'en der Deutsche ti Dendrologischen Gesellschaft mecmuasından)

Yazan : Profesör Bernhard Türkçeye çeviren ı Recep

I  — Mehazler :
1 — Rikli. Lebensbedinguhgen 

utıd Wegetati onsverlı aeltnisse der 
Mtttelmeerlaender und der atlan- 
tischen İnseln. Jena 1912 sah. 37 
ve E. Hannig ile H. Winkler'in 
Pflanzenreale ismindeki külliyatı- 
nın birinci tertip birinci kitabı 
1926. Fıstık çamının intişar hari
tası ve metni*

2 -r?' Baûze. Die Tûrkei, eme 
moderne Geographie. Braunsch- 
weig 1919.

3 — Profesör Doktor Philipp- 
son, Bonn, Archiv für W irtschafts- 
forschung (Wirtschaftliches aus 
dem westlichen Kleinasien) sene 
1916 kitap 2 sah. 245.

4 — a. Eski Avusturya ve 
Macaristan orman fen memurla
rından olup Türkiye ormanlarını 
en eyi tanıyan zat olan Wilheim 
Stöger (şimdi Türkiye orman kom- 
serlerinden İbrahim Kudusî Bey) 
tarafından ve.

b. Berlin, Dahlem’de Profesör 
Doktor Krause tarafından lütfedi
len şifahi ve tahriri malûmat.

I I  r̂*- Çoruh vadisi:
1 - Rikli sah. 37.
«Şarkı müntehada üeri çıkmış 

bir ada halinde 150 ve 600 metre 
irtifa arasında Artvin’in alt tara
fında ve Çoruh’un sol kenarında 
Arbutus andrachne L. (kocayemişi) 
ile karışık olarak fıstık çamına 
rasgelinir >.

2 — Stöger’e göre buradaki 
fıstık çamları Artvin’in şimal tara
fında Neçviye köyü civarında rus- 
lar tarafından sun’î surette yetiş
tirilmiş takriben 10 hektarlık bir 
meşcere teşkilederler. Bu müta- 
leayı, Stöger’in şahsiyetinden sar
fınazar —- Çoruh vadisinde daima 
bir tek fıstık çamı meşceresi bu
lunduğunu hatırlarsak — muvafık 
buluyorum. Çünkü Karadeniz’in

[l] Birinci- yazı Orman v« Ay’ın evvelki 
sayılarında çıkmışlar. (Mütercim)
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çay nebatının mevcudiyeti de Tuş
ların sun î surette yetiştirmesine 
hamledilmektedir.
• M aalesef .Çoruh vadisindeki 

ağaçların yaşını tespit ve oraların 
rus idaresinde kaldığı müddetle 
mukayese etmek suretile Ş tpgerin  
mtiraîâSöiııı' tevsik etm ece “muvaf-7 
fak olamadım*. Bıı {hususla; S îçger’e; 
vaki olan m ürâcâatirü âdmefâsiz* 
kaldı. Prof. Dr. Rikli ile yaptığım 
m uhabere aşağıki neticeyi verdi :

«Fıstık çamının Çoruh vadisin
deki mevcudiyetinin Stöger’in mü- 
ta leâhm a ' * ‘tb tahiık! edip1 ‘̂ etmediği 
'hakkında* bir karar 'veniıek cesa
retini’ gostCremiyeceğim 7 zira ellin
de m evcut -haritalar .buna-4m.fi de
ğildir. Bununla beraber Ş togeı’in 
m ütalaasını kabule, meyyalim».
i i„  fK iepert’in .f haitaşına nazaran  
Rikli ile ^ toger’in mjiitalealan. aynı 
igıegcerö hakkında.. yakılır.,

•, u f  — * Ban&e’y& yöre fıs tık  
çhnt'i' Türkiye'de l: ’

1 —  Boğaziçin’de vardır. Bu
radaki mevcudiyeti Krause ile ta 
rafım dan tasdik edildiği gibi um u
miyetle de’ malûmdur.

2 : — «Edremit korfezinin cenup 
sahilinde vardır v lîSabT. 1^6.''

S töger’in  beyanatına göre ,Ay- 
vabğmi çeıjubug^rbisinde bir. an
dezit tepesi ^zerinde .,j jb ir, fiştik 
camı m esceresi mevçuttur. Kiep^r- 
t ’iu bardası bu yere Ş tf ,Kikofkus 
ismini veriyor, -Stöger burasını St. 
NikolaüV; peygatnber Hias tesmiye

ki eylem etedir.

,. 3, — Kozak çayında vardır • 
■şah. 128, « Bergama ciyarınçla.Ko- 
zak. dağmm-fıstık, .çamınea ..zengin 
granit teşekkül âtı». Burası philip- 
pson’un ( Anadolu’nun jeolojisi) ki- 

t tabının 90 nım sşh. sinde ve tara- 
• fimdari Al m a n 1 d eri d f olöj f mecmua- 
; sımıı igeçen , sene nüshalarm da da 
: yazabilir/ F iştik ' 5çatmmın buradaki 
mevcudiyeti Stögr’cede malûmdur. 
Mumaileyh oradaki fıstık çam meş* 
cerelerinin' bûyülüğünü İ 2,000 hek
ta r tahmin ediyor, ben 10 - 20 000 
hektar takdir ettim.

4 — Karya (Aydın) ile Muğla ) 
arasındaki saha. Muterecipi,) nin 
şi uıalı dağlık havalisinde vardır, 
şah. 145, (Ç ıp lak , yolsuz', ancak 
eyice ıslandıktan sonra üzerinde bir 
az toprak telıassül eden ve ondşn 
sonradırkı fiştik çammm yerleşme
sine müsâade eyliyeıı granit kaya 
liklari ve m asif dâg deryası . . .  
Bir hat hâlinde destere dişleri gibi 
uzanan granitten mürekkep Be-ş 
parmak' dağı da Ayni teşekkül'âtı 
haizidir. Sarp, hemen yâbâm* hay
vanlara mesken olan-ve kayıa’dan 
hattımüstakim üzere denize doğru 
gitmek imkânım selbeden \ hu vahşi 

?dağa .garp tarafından .Kaşıklıdağ’ın 
set şeklindeki m erm er; teşekkülâtı 
mülaki (o1ut . ( İ s t i tra t: Arazinin bu 
beşekkülatı evvela jûstak çamı mm- 
takasını şouk. rüzgârlardan muhafa
za ,şder,. saniyen denizden gelen 
rüzgâri an, rütübetlerini fıstık ç^mı 
mıntakaşm<)a brakujağa icbareder. 
B ernhard .)
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Philippsbn iktisadi tetkikat mec
muasında bu fıstık çamı ormanı hak
kında şu malûmatı veriyor: «Büyük 
menderes havalisinde (Beşparmak 
dağının şimalinde ) byük bir 
fıstık çamı ormanı vardır; buranın 
fıstığı o havali için bir varidat mem- 
baı teşkileder. Bu istisna edilirse 
Karya - Likya (Aydın ve rnuğla ha
valisi. m ütercim ) ormanları yüksek 
ve yapılı dağ çamı ile cılız halep 
çamından ve arasıra bunlara arka
daşlık eden Ardıç ve kışın yaprak
larını döken meşelerden müteşek
kildir. >

Bu bususta Stöger atideki ma. 
lûmatı uermektedir:

a *4 Bodrum’un garbında Kara- 
ova ve Gökbel’de tebeşiri kireç 
üzerinde 6 - 8000hektarlık bir fıstık 
çamı ormanı vardır.

b — Milas’ın garp ~ şimaligarbı 
nside Bafi denizinin şimal ve cenu
bunda Mervin belinde şisti mika 
özerinde ve Çavdar’dan Beşpar
mak üzerinde Bafi denizine kadar 
granit üzerinde; bundan başka 
Mersinet ormanları, Kaşdağ ve 
Kocaorman eteğinde şisti mika 
üzerinde Beypmar ormanı,ki hepsi 
takriben 25 - 80 000 Hektar hüyk- 
lüktedir.

c — Muğla'nın cenubunda Giö- 
va civarında cümüdiye devri teşek- 
külâtma ait tepeler üzerinde fiştik 
çamı mevcuttur.

Büyük Menderes havalisinde 
kapalı fıstık çamı ormanları buluıı- 
mayip münferit ağaçlar mevcut 
olduğu hakkında Dr. Krause’niıı 
İstanbul’da bana şifahfen verdiği 
malûmat Banze, Philippson ve Stö

ger taraflanndan bahsedilen ma
hallerden başka yerlere ait olsa 
gerektir.

Vaktiyle zikrettiğim Kozakçayı 
havalisi köylülerine hasat zamanın
da rekabeteden fıstıkların burada 
yetiştikleri ihtimali kuvvetlidir.

5 ~ Suriye’de vard ır.
, a Lübnan’da, sah. 348. «Ha

li infiratta kakikı meşe ve fiştik 
çamı korusu»

b Curd mevkiinden deniz 
kenarına kadar, sah. 349. «Yalnız 
küçük fıstık çamı, halep çamı ve 
ardıç meşcereleri».

Rikli burası hakkında Hannig 
ve winkler’in pflanzenreale’sinde 
« Beyrut’un cenubunda büyük or
man halindeki fıstık camlan ek
sibelerin tespiti için sun’î surette 
yetiştirilmiştir, [1] d iyor.

Stöger5e göre Türkiye’de fiştik 
çamlarının umum sahası 50-55 000 
hektar ye deniz yüzünden yüksek
lik hududu 500 metredir.

N etice:
Profesör Doktor Kraus Anado- 

luda 6000 - 25000 hektarlık yekpare 
ormanlar teşkileden fıstık çammm 
bu mühim intişarını, bu ağacın 
Anadolu’da yerli olduğuna vehleyi- 
ulada kâfi bir delil saymamaktadır. 
Mumaileyh Türkiye fıstık çamları 
ormanlarım karkaterize edn florayı, 
fıstık çammm yerli addedildiği diğer 
Akdeniz memleketleri florası ile 
mukayese etmek ve ondan sonra 
hüküm vermek iddiasındadır.

[1] Muhterem Hocam Sabık Orman Umum 
Müdürü Cafer Beyefendi Beyrut Orman Müdürü 
iken meşgul oldtıklan bu teşcirlerden ders esna
sında hilmünasebe bahsetmişlerdi. ( mütercim)

B i



Yıl : 4 Sayı : 42

Rikli, Akdeniz memleketlerinde
ki fıstık çamı ormanlarının florası 
ve tenebbüt yeri ( S tan d o rt) hak
kında esaslı malûmat vermektedir. 
Mumailey fıstık çamını mutlak 
ziya ağacı olarak »zikretmekte ve 
sabit sıcak iklim, derin, kumlu ve 
alt tabakası ratıp yerler istediğini, 
sahilleri tercih eylediğini ve içeri
lere doğru ar yayıldığtnı ilave et
mektedir Rikli’ye nazaran yalnız 
İberik yarım adasında (İspanya ve 
Portekiz, müt. ) Memleket içine 
girer ve cenupta 200 kilometre 
mesafede intişar ederek hakikaten 
büyük ormanlar teşkil eyler. Fıstık 
çamının en yüksek şakulî intişar 
haddine vardığı yer de burasıdır .

Mumaileyh filora • hakkında 
aşağıki malumatı vermektedir .

Fıstık çamı orman halinde bu
lunduğu takdirde daima maki şek
linde alt tabakayı havi mütecanis, 
yahut çok defa başka ağaçlar, bil 
hassa halep çamı, pırnal meşesi, 
bazan da tüylü meşe, tozen meşe
si, ehlî üvez, karaağaç ile karışık 
olarak seyrek meşcereler teşkileder.

Profesör Dr. Rikli fıstık çamı 
florasına dahi nebatattan olmak 
üzere ağaç fundası, kocayemişi, la
den otunu da bana yayzdığı mek
tupta zikretmiştir. Mumaileyh Le- 
bensbedingungen ilah, isimli kita
bında da Arbutus andraachne 
(kocayemişi) yi fıstık çamı ormanı
nın karakter ağacı olarak yadeder. 
Benim fıstık çamları yanında tesa
düf ederek kaydettiğim nebatlar 
şunlardır.

Kozak çayında : Fıstık çamı

ormanlarına hudut tarlalarla bunT 
larm ait olduğu köy .harımlarında 
ceviz, incir, badem, asma, se ly i; 
fıstık çamını muhit ormanda kızıl; 
çam, kışın yaprağını döken meşe
ler, çınar, laden otu ,

Kalanema deresinde ( Trabzan 
civarı, müt. ) :  Paliurus ( karaçalı, 
karaçaltı, Stechdorn. müt. ) koca- 
yemiş. pistacia (sakız ; müt. ). .

Büyük saplı ve sarkık kozalaklı 
halep çamım Türkiye’de yalnız Ye
şilköy’de yükse Ziraat mektebinde 
sun’î surette yetiştirilmiş olarak bul
dum- Anadolu’da yalnız dala veya 
mihvere amut vaziyette, oturmuş, 
dah küçük kozalaklı ve zattnı m a 
göre Pinus brutia ( kızılçam) dan 
başka bir şey olmayan nıuraya çam
ları vardı; ;

Anadolu’da fıstık çamına refa
kat halinde gördüğüm nebatlar, 
Rikli tarafından diğer Akdeniz 
memleketlerinde fıstık çamı için 
karakteristik olarak zikredilen ne
batların aynıdır.

Bundan başka garbi Anadolu’
daki fıstık çamı tenebbüt yerleri 
de Rikli’nin diğer Akdeniz memle
ketlerindeki fıstık çamı ormanları 
için karakteristik addettiği teneb
büt yerlerine tevafukeder. Sahil 
mmtakası, mütevazm sıcak iklim, 
derin, kumlu ve alt tabakası ratıp 
toprak.

Rikli, fıstık çamının asıl vatanı 
olmak,, üzere İberik yerim adasını 
zikreder . Mumaileyhe . göre « bu 
nev’in kütle halindeki merkezi ve 
şüphsiz asıl menşe yeri Akdeniz’in 
garp sahilleri,, bilhşssa İberik ya*
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rım adasıdır. > , < Zira fıstık çamı 
burada hakikaten büyük kıt’ada 
ormanlar teşkileder, en yüksek 
şakulî intişar noktasma burada eri
şir ve denizden mühim mesafede 
uzaklaşarak iç memleketlere doğru 
ilerler. >

Rikli tarafından, fıstık çamının 
İberik yarım adasında ötedeiıberi 
mevcut daimi ve yerli bir ağaç 
olduğunu ispat için zikrettiği bu
delillerin hepsi, aynı ağacm Ana
dolu’nun garp sahilinde de yerli
olduğunu ispat için tekrar edile
bilir . -

Akdenizin şark memleketlerin
de de - ispat ettiğim gibi - fıstık 
çamı büyük ormanlar teşkileder , 
denizden 600 metre yükseğe kadar 
çıkar ve memleket dahilinde uzak
lara kadat yayıbr , bu meyanda 
_ kendi malumatıma istinaden - Ko
zak çayında (Bergama civan, müt.) 
geniş, mütecanis ve eyi kapalı or
manlar teşkil eder böyle kapalı 
ormanlar teşkil etmesi de ispat 
ederki fıstık çamı anadolu’nun garp 
sahilinde kendi optimumundadır, ve 
binaenaleyh orada da yerlidir. Her 
sene tohum vermesi de yerli oldu
ğuna bir delildir.

Bu mütalealar neticesinde fıs
tık çamının Akdeniz’in garp mem
leketlerinde olduğu gibi şarkında 
da yerli telakki edilmesi icap et
mektedir. Bu ağacm Akdeniz’in 
şarkındaki intişar sahası Rikli’nin 
kabul ettiğiüden çok büyüktür. Ka- 
naatıma n a zâtı fıstı çamı Akdeniz’ 
in şarkında mütecanis, kapalı meş- 
cereleri havi ikinci ve kütlevi bir 
merkez teşküeder.

Bu iddiama Anadolu’da istihsal 
edilen fiştik miktarı da bir delil
dir. Memleketin resmi istatistikle
rine göre Anadolu’da 1928 sene
sinde aşağıdaki mıkdarda çam fıs
tığı istihsal edilmiştir: .

Bergama mmtakası
Söke
Çine
Bozdağan > 
Muğla 
Milas 
Aydın
Bütün türkîyede

Kilogram
120 000 - 200 000 

75 000—150 000 
20 000— 30 000 

5 000— 6 000 
— :*6 000 

36 0 0 0 - 40 000 
50 000 -  80 000 

305 000 -5 1 2  000

İzmir ticaret ve sanayi odası 
mecmuası da ihracat hakkında 
rakkamları vermektedir :

1924 senesinde 326 658 türk 
lirası kıymetinde 316 768 kilg.

1925 senesinde 379 902 türk 
lirası kıymetinde 456 223 klg.

Umum fıstık çamı ihracatının 
İzmir’den yapıldığı aglebi ihtimal
dir ihracat resmi istatistiklerin 
ğösterdiği miktara tevavuk etmek
tedir. İhraç edilen fıstıkların °/o 34 ü 
Amerika’ya, °/018 i İtalya’ya, °/çl8i 
Fransa’ya, °/o 15,5 i mısır’a, °/0 5 i 
Yunanistan’e , °/ö 4 ü Suriye,ye , 
°/0 2 si İkgiltere’ye, %  1 î Alman
ya’ya , °fo 0.5 i Holanda’ya , ve 
°/0 2 si diğer muhtelif memleket
lere gider. Fıstık çamının vatanı 
olan ve oradan Romalılar tarafın
dan Anadolu’ya getirildiği rivayet 
edilen İtalya bile Türkiye’den -1925 
senesinde 82893 klg. gibi - mühim 
mıkdarda çam fıstığı idhaleder. 
Maalesef İtalya’da ve İberik yarım

■ H |
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adasındaki- -fıstık çamı ormanları
nın. mıkdârnM' öğrenmek mümkün." 
olmadı» Roma’d&ki beynelmilel zıra^ t 
atr enstitüsü Almanya- şubesinin 
verdiği .malûıöâta göre İtalya’da 
senevî’2.5*3 milyon kilogram çam- 
fıstığı istihsal- - edilmektedir ; bu 
mıkdarr Türkiye istihsalatmıtr altı* 
mislidir. Bu mahsulatın çoğu Tos-- 
kana v e . liatiuıridan .çıkar

İberik’teki istihsaM • üııkdan 
hakkında*'malumatyoktur.

Hulâsa kanaatıtha göre 1 tüık 
istatistikleri, biı ağaoüı-Anadolu'da
ki intişam ve - yerliliği hakkında 
başlıbaşnıa bir • istinat n oktası -teş- 
•kîldderler.

Zikredilen mütalenlardân da' 
anlaşılacağı? * üzere' - fıstık ç amitim 
mjByçudiyeti:. Anadolu’da- muayyen 
suhur .nevilerine* bağlı »olmadığı 
kanaatim- vermektedir. Bu ormanlar 
granit,, andezit, şişti mika,; serpan
tin.'gibi e ş k i *.v e r e n i , ;teşekkülât- 
mahsulü suhur üzerinde bulunmak
tadırlar.

i la v e  :

Bu- yazı basıldığı esnada fıstık 
çamının' îberifc yarım ndaSmdakı 
ahvali hakkında Ispanya’dan aşağı* 
ki' malûmat geldi. Mezkûr malûmat 
bu*'Çamın Akdenizih şark ve garp 
sahillerind eki mevcudiyetini ̂ mu ka- 
ydse* imkânını» vermektedir. Bu ma
lumat bir harita £ei birlikte Mad- 
rid’teki Eseuela speçial1 de înge- 
nier-os' de Möntes’de ’ ormahcilık 
müderrisi ’ profesör- E. Gonzalez 
Yazqüez tarafmdan gönderilmiştir. 
Mezkûr malûmatı, Ispanya’da fis: 
tik çamının intişarı hakkında çok

kıymetli telakki ettiğim -için, mg-., 
maileyhin müsaade sil e buraya denk- 
etmeği- muvafık .buldum Profesör 
Gonzalez Vasquez!e ye. Eseuela 
speçial de. İegenieros de. < Montes.; 
müdürüne. lütufkârlıklarından dola- 
yı teşekkür ederim.

Mumaileyh profesörün ifadesineî 
g ö re:

Ispanya’da fıstık çamına pinö 
pirıörterö, real. de la tierra, manso. 
doncel, vb ilah. Kümleri verilip bu
tun îberîk yarim adasında. bflahas- 
sa îspany a’da intişar sabası, çok 
geniştir.

T enebbiit y e r i:

- Fıstık çamı- Ispanya’da' gram» 
tin tecezzisinden -olma topraklar 
üzerinde (Madrid vilayetinde); deniz 

Iküuiu Üzerinde (Huelva, Kadiz vesa.- 
vilayetlerde); dilüvyumun kuvarsı* 
havi kulplarında (SegöviayYallado* 

İlki v-); kireçli topraklarda (Cuenca; 
Ijaön vasa v.) ve hemen her taraf-1 
ta nehirlern alüvyum teressüba-' 
tında yetişir;

Fiştik çamı Huelva, Kadiz gibi 
sahil vilâyetlerinin dfeniz kenarla
rından başlayarak memleketin orta
sındaki alçak dağlarda yetişir ve- 
Kasfüia vaylasmdâ 1000 metreye' 
yükselir ;- nakıs 10 dereceye kadar* 
alçak hararetlere ve* 4 - 40 derece* 
yö kadar da yüksek hararetlere 
dayanır; Enmüsaityetişme şeraiti
ni senelik vasati 15 - 25 derece- 
hararet altında atlas bahri-ymulıiti 
sahillerinde bulur, senelik yağmur 
ınıkdân 300 milimetreyi geçmiyen 
yerlerde yetişmekle beraber yağ' 
mur mıkdan 500 - 700 milimetie-
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arasında olursa daha eyi inkişaf- 
eder.

Beraber yaşadığı nebetlar :
Fıstık çamı mütecanis meşcere- 

ler teşkileder veya Pinus pinaster 
(sahil çamı, müt.) ile birlikte Kas- 
tilia yay lasın d a; Quersus subeı* 
( m antar meşesi, m ü t.) ; Q. İlex 
(pırnal meşesi) ; p. halepensis (hâ- 
lap çamı) ; Kastenea vesca ( kes
tane ) ile birlikte küçük ormanlar 
veya truplar halinde, bazan da 
münferit ve dağnık surette bulunur.

İntişarı:
Dercedilen, Ispanya’nın, Geog- 

rafia botanica forestal (orman ne
batatı coğrafyası, müt. ) ına ait ve 
fıstık çamı sahasını 200 000 hek
ta r  olarak tahmin eden haritada 
intişar sahasını tetkik etmek kabil
dir. Bu saha, fıstık çamını yabani 
veya yabanileşmiş halde ( tabii , 
yani sun’î surette yetiştirilmemiş ) 
ihtiva eden başlıca üç esas mınta- 
kaya ayrılır.

Fıstık çamını en fazla ihtiva 
eden mmtıka Akdeniz kenarında 
Alîcante ve Murcia vilâyetlerinden 
başlayarak yarım adamn içerlerine 
giren ve Albacete ile Cuenca vila
yetlerinde üçer bin hektar, Tole- 
do’da 2000 hektar, Madrid’te 8000 
h . , Avila’da 10 000 hektar, Sego- 
via’da 7000 hektar, Zamora’da 2000 
h. , Polencia, Burgos, Logrono ve 
Salamanca vilayetlerinde biner 
hektardan fazla büyüklükte or- 
manlarjyaparak keza ic memleket
te bulunan Valladolid vilayetinde 
80 000 hektarla en büyük intişar 
sahasını teşkileder.

YU ; 4l

İkinci bir mmtaka, Akdeniz-At 
las denizi mmakası, 2000 h. orma
na sahip olan Jaön ve Cordoba 
vilayetleri vasıtasile evvelki mm
taka ile birleşir. Bu mmtakada 
Sevilla vilayeti 7000, Kadiz 9000, 
Malağa 1500 ve Huelva vilayetleri 
55000 hektar fıstık çamı ormanmı 
ihtiva ederler.

Üçüncü mmtaka Katalania ta
raflarında Tarragona, Barcelona 
ve Gerona vilayetlerinde 5000 hek
tardan fazla ormanı havidir.

Bunlardan başka Balear ve Ka 
narya adalarında da fıstık çamı 
yetişir, sun’î surette yetiştirilmiş 
olarak bütün Ispanya’da tesadüf 
olunur-

Çam fıstığı istihsalâtı :
İspanya fıstık çamı ormanla

rından istihsal edilen çam fıstığı 
mıkdarmı tespit etmek güçtür; zira 
her tarafta istatistik tutulmadığı 
gibi mahsulât mıkdarı da seneden 
seneye değişmektedir.

Bazı mıntakalarda senede hek
tar başma 15-20 hektolitre koza
lak (mahrut) alınmakta olmasına 
mukabil diğer manatıkta bu mık- 
dar 5 hektolitreye düşmektedir. 
Bu farka rağmen senelik vasati 
kozâlak istihsalâtı 2 milyon hekto
litre kadar tahmin edilebilir. Bu 
mıkdarm yalnız dörtte biri kabili 
istifadedir, şu hesaba göre senede 
mahrut istihsalâtı yarım milyon 
hektolitredir.Bu kozalaklardan tak
riben 100 000 hektolitre, yani 
6 700 000 klg. çam fıstığı alınır. 
Bu mıkdarm iki misline baliğ ol
duğu eyi tohum seneleri de vardır.
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1 hektolitre kozalağın fiyatı 
pazar yerinin uzak ve yakınlığına, 
mahsulün eyilik derecesine, nakli
yat şeraitine bağlıdır. Umumiyetle 
1 hektolitre kozalağın kıymeti ağaç 
üzerinde (toplanmamış halde) 3-10 
pezeta [1] arasında değişir; aynî 
fark 1 hektolitre; fıstık çamı için 
de caridir; bunun fiati takriben 
15-20 pezeta arasmda değişmek
tedir.

En çok- çam fıstığı istihsal eden 
vilayet Valladolid d ır, ondan sonra 
Huelva, Avila,, Segovia, Cadiz, So
lla, Madrid, Zamora, Toledo vesa. 
gelirler. Ticarette yumuşak kabuklı 
fıstık (Pinion mollar) bilhassa ara
nır. Mezkûr fıstık Pinüs Pinea fragilis- 
’in tohumudur; kabuğu parmakla sıkış
tırılırsa hemen kırfkhi*.:bu neviden 
müteferrik ağaçlar» Avia ve Sala- 
manca vilayetlerde portekiz’de bu
lunur. Fıstıklar kısmen Ispanya’da 
istihlâk edilir, kısmende İngiltere, 
şimalî ve cenubi ■ Amerika ve sair 
memleketlere ihraç olunur.

İspanya fıstık çamı ormanları
nın büyüklüğü Türkiye fıstık çamı 
ormanlarının dört misli olmasına 
rağmen 6 700 000 klg. çam fıstığı 
İtalya istihsalatmm 2.5 ve Türkiye 
istihsalâtımn. 16 misline tekabül- 
eder......

Şimdiye kadar; verilen tafsilat
tan anlaşılırki .\

1 — Rikli’nin, asıl fiştik çamı 
intişar sahasının İberik yanın ada
sında bül'udüğu hakuıdaki nıütalea- 
sı doğrudur. Mezkûr çanım burada

|.L] 1 Pazotu bugünkü kambiyoya güre 18 
ijurşutur. Mütercim.

işgal ettiği saha Anadolu’d a . kap
ladığı yerin dört mislidir. Buna 
rağmen Rikli’nin . müt^Jçşsı, Ak* 
denizin şarkında Anadolu’da, daha 
küçük olmakla beraber, ikinci bir 
fıstık çamı intişar sâhakımn mev
cut olduğu hakikâti ’ üzerindeki te
siri haiz olamaz.

2 7 Dercedilen haritada gö
rüleceği üzere İberik yarım ada
sında fıstık çamının yetişmesi* di
ğer intişar sahalarındaki halin ak
sine.: olarak, denizin uzak ve yakın
lığına bağlı olmayıp kâfi derecede 
hava ve toprak rü}übüti bulduğu 
takdirde- yarım adanın iç ve orta 
yerlerinde de yetişmektedir.

3 m~ Fıstık çamı Artadplüma 
olduğu gibi İberik yarım adasında 
dâ menşeleri birbirinden temaçnen 
ayrı topraklarda yetişmektedir.

Fıstık çamı Akdenizin şark sa
hilinde RikJi’ye - nazaran tabii , su
rette yetiştiği Pelopones .(Mora ya- 
nm adası, m üt) den ,maada Araa- 
vtluk’ta  da bulunur. Buradaki mev
cudiyeti hakkında b ^ a  .malûmat 
lütfeden Doktor Markgraf’a bilhas
sa teşekkür ederim. Mumaileyhin 
ifadesine göre Sukumbi nehçi man- 
sabmın cenubu ııda büyük Karavaş
ta gölünün şimal .sahilinde 4 kilo
metre genişlik, ye, 12 kim. uzunlu
ğunda, deniz teressübatmdan ışüte- 
hassıl arazı üzerinde bir,fıstık çamı 
ormanı vardır. Mezkûr ,çama. Ar
navutça Pisli e bute =  ehjhçam 
ismi verilmesine ye bilakis hafep 
çamına Pish e gö r. j= yabani 
denmesine bakan Dr. Markgraf^fıs- 
tık çamının sun’î ^ej^ü il-
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olduğu kanaatim  izhar etm ek
tedir .

Hatim e olarak; tarihî m alûm at 
m evcut olmadıkça, sun’î yetiştirm e 
keyfiyeti pek eski zam anlarda vu- 
knbulup m eşcere a rad a  yabanileş- 
mişs (tabii m eşcere halini almışsa) 
b ir yerde bir ağaç nevinin daimî 
ve yerli o larak tabii surette yetiş

tiğini yeya sım’î olarak yetiştiril
diğini sonradan tespit etmenin 
mümkün olmadığı hakkında Profe
sör E. Gonzalez Vazquez’in mtita- 
leasına işare t etmek isterim.

Umumî surette denebilirki : 

FISTIK  ÇAMI BÜTÜN AKDENİZ 

HAVZASINDA YERLİDİR.

f
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Amenajman

N asıl yapm alıyız ?...
II

Şimdiye kadar mesaha işleri 
hakkında yazdığım şeyler bu bah
sin ancak ana hatlarıdır. Bunların 
tafsilen yapılacak amenajman ta 
limatına defcine zaruret vardır. 
Mesaha kısmım yalmz (Ormanlar 
teodoljt aletile mesaha olunur) gibi 
beş kelimede bitirmek kâfi değildir.

Eski rapor veya, muvakkat plân
lar üzerine mukavelesi yapılarak 
uzun müddetlerle işlenmeye baş- 
lâyan ormanlarda müteahhitler 
yol, dekovil, ebniye ve saire gibi 
bir çok inşaata fuzuli masraflar 
yakıyorlar ve çok defa bunlardan 
istifade edemediklerinden yeniden 
yapıyor ve bazen de amenajenin 
verdiği menfi netice ile yıkılan 
mukaveleye istinaden yapılan mas
rafların neticei enkazı karşında 
matem tutuyorlar. Biz de mahvo
lan millî servetin karşısında se
yirci kalıyoruz

Amenajman gruplan ormanlar
da inşaatı tesbit ile tüccara bir 
yol gösteremiyor.

Bu da bizim en mühim noksan
larımızdan birini teşkil ediyor.

Evvelki yakılarımda bu nok
tadan daha uzun bahsetmiştim, 
inşaat plânı demek (şuraya bir

(1) Birinci kısmı temmuz (Sayı 41) nüshasında
çıktı.

(1)

Yazan A.G.

bekçi kulübesi, buraya bir fidanlık 
yapmak lâzımdır) demek değildir. 
Amt-najman plânında bütün yollar, 
binalar fabrikanın yalnız yerleri 
değil, vüsat, plân ve bütün tefer
ruatı hesabile bulunmalıdır.

Geçenlerde bir arkadaş Benim 
ve daha birçoklarının memlekette 
devlet işletmesi leh ndeki fikirle
rimiz aleyhinde bir yazı yazmıştı. 
Şu vesile ile arzedeyim ki bizde 
amenjaman plânlarının dürüst bir 
şekilde tanzim ve tatbiki ancak 
devlet işletmesile kabildir. Bugün 
için zaranna görülen masrafları 
bir tüccar deruhte edemez. Hal
buki amenajman, bilhassa bizim 
gibi gayri muntazam orman
larla uğraşan memleketlerde ilk 
seneler fazla bir masrafa bağlıdır. 
Bu masrafi ancak devlet bütçesi 
kaldırır ve ve bu masraf yapılma
dıkça orman da imara değil, ha- 
rabiye gider. Arkadaşımıza sora
rım ; o her mukavelede yazdı ka
lan enkazın temizlenmesi işini hangi 
mukavele sahibine tatbik ettire
biliyoruz ve bu gibi ormanın lehine 
yazılı mukavele maddeleri birer 
müşkülât menbaı olmaktan başka 
ne işimize yarıyor.

Biz ormanı halâ ziraatte olduğu 
gibi her sene semeresi alınabilen

§ ü
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hir mata telakki ediyoruz. Orman, 
mademki teşekkülü ve düzelmesi 
ioin bizi asırlarla bekletiyor ve ona 
konulan sermaye uzun müddet için 
muattal kalıyor; şu halde biz bu 
sermayeyi üç beş gün içinde yiyip 
bitirmekten başka gaye ve emeli 
olmayan unsurun elinde birakmakla 
ne kazanıyoruz ?

Yukarda izah edebildim ise ğö- 
rüliyor ki yalınız harita kısmı ni
rengi, poligon, hesabat ve tersi- 
mat gibi dört ameliyeyi icapettiri- 
yor ve bunlardan ey i bir netice 
alabilmek te bu işlerde ihtisası olan
ların istihdamile kabildir. Halbuki bir 
amenajman mühendisi bu günkü 
halile bunların hepsini yapabilmek 
mecburiyetindedir ki duna da imkân 
olamaz. Onun için her mühendis 
ayrı kısımda ihtisas sahibi olmalı 
ve o yalınız o kısımda çalışmalıdır. 
Gruplarda hususî şekillerde bazen 
taksimi vazaif yapılıyor, fakat bu 
kâfi değildir. Bunu talimatla tesbit 
etmelidir. Ekseriya ikişer üçer baş
ka. başka ormanlara gönderilen 
mühendisler orada yapılacak ame
liyatın hepsinde tam bir malûmat 
ve meleke sahibi değillerse o iş bir 
çok cihetlerden noksan kalır. Grup
ların teşkilâtındaki intizamsızlıkta 
bunu daima böyle bırakacak vazi 
vettedir. Amenajman bir ihtisas 
şubesi sayılmıyor ve âmirlerden de 
memurlardan da lüzumlu lüzumsuz, 
vakitli vakitsiz tebeddüler yapılı
yor amma bunun neticelerini işin 
içindekiler acı şekilde göriyor.

Grupların kadrolarının darlığı 
çalışan mühendislerin pek uzun se
neler terfiden mahrum kalmasına

ve binnetice bir alâkasızlık tevlidi
ne bais olıyor. Bu da meslekî sev
giyi azaltıyor. (1)

Taksasyon işine gelince : Bu 
daha berbat bir vaziyettedir.. Her 
grup baştan aşağı ayrı bir sistem 
üzerinde çalışıyor, fakat neticeler 
hep aynı, yani sıfırdır. Elde kabul 
edilmiş bir usûl yoktur. Memleket 
ormanlarının hepsine tatbik edile
cek bir usûl daha dünyada orman
cılığa girmemiştir. Oaman talimat
namesi projesinde vaziyet yalınız 
bir taraflı görülmüş münakaşa ve 
kabûl edilmiştir. Memleketimizde 
evvelâ şimal , cenup ve orta Ana
dutu ormanları için ayrı ayrı ve 
sonra da bu mıntıka lardaki muh
telif cins ve tip ormanlar için yine 
ayrı şekiller bulmak ve dercetmek 
lâzımdır fikrindeyim. Fransız'lar şu 
mahut 5/8 usulünü bulmasa imişler 
amenajman gruplarımızın hali du
manmış. Bu usulü diğer bir takım 
hacim usullerde mezcederek ortaya 
bir yanar döner plân çıkarmak doğru 
değildir. Bir kısım ıueslekdaşlar da 
plânlarda hacım tahammüllerini 
Taksatörün mutaleasıııa terk etmek 
lâzmıgeldzği ınutaleasmda amma 
haııiya o doğru tahmin ve mütala
ayı yapacak taksatörlerimiz.

Bu bahiste tenkide değer kısım 
bulamadım. Her kısım zaten kendi, 
kendisini tenkit ediyor. Doğrusunu 
göstermek ise bu gün içi;} bence 
pek muhal çünkü bu hususta koca
man bir kitap yazmak ve daha şü
mullü bir ifade ile tekip ve arâe- 
najman- kitaplarını bu sütunlara 1

(1) Biz bu mütalâayı muvafık bulmadık.
M ecm ua
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aynen geçirmek icap edeçek. Ne 
yazık... değil mi?....

Diğer mühim bir mesele de plân
ların tatbiki ve kontrolüdür. Bir 
taraftan fennî memurlarımızın nok
sanlığı, diğer taraftan mevcudun 
ekseriyetinin plân tatbikatındaki 
tecrübesizliği eyi kötü yapılan plân
ların tatbik edilmemesine bais olu
yor. Plân tatbikatında orman mü
düründen muhafaza memuruna ka
dar herkesin ayrı ve mühim vazife
leri vardır, fakat bu vazifeleri bun
ların hiç birisi yapmıyor, daha doğ
rusu'yapmasını bilmiyorlar. Çünkî 
bunları tespit eden en küçük bir 
emir, bir ikaz bile gömüyorlar . 
Bir plân yapıldıktan sonra hitamı 
mukavelede o mukavelenin dosya
sına girerek üzerine bir ( hıfzı) 
çekiliyor.

Plânın kontrol namına görüp 
göreceği rahmet ancak mıntaka 
kontrolörünün ve eski d en beri sanki 
bir mata imiş gibi terk edemediği
miz makta muayenesi ve evrakı 
müeyyidesi de makta muayene ra
poru oluyor.

Bütün evrak hep eski çeşit ra- 
"porlar, devre hesapları ile kurul

muş zabıtname defterlerine istinat 
ediyor ve bunlan daha düzgün bir 
kalıba dökmek kimsenin hatırına 
gelmiyor.

Plânların tetkik ve tasdiki de 
ayrıca bir hususiyet arz ediyor. Yedi 
sekizer kişilik dört grubun bir sene
lik şayi ile meydana getirilen plân
lar bir kişi tarafından tetkik edili
yor. Bu zat acaba bu plâmn nesini 
tetkik edebilmek imkânını buluyor.

Ben bir türlü -bu cihete akıl erdire
miyorum.

Evvelâ: amenajman gruplarını 
mmtakalara tefrik etmek arzusunda 
isek her iki veya üç orman müdür
lüğü mmtakasma dört beş kişilik 
birer amenajman heyeti vermeli ve 
buuları yalınız burada tavzif et
meli. Bu gurupların plânlariyle bir
likte müstenit bulunduğu bütün ev
rak ve müsveddelerini merkeze 
göndererek orada bulunacak bir 
komisyona tetkik ettirmeli ve bu 
komisyon icabında mahallinde tat
bikat yapmalıdır. Plânların azami 
beş senede bir mahallinde tetkik 
ve kontrolü yapılmalıdır.

Eğer merkeziyet usulü daha 
muvafıksa (ki bence en eyisi budur) 
gurupları merkezi bir yere topla 
malı ve yekdigerile mezcederek 
üçer, dörder kişilik postalara ayır
malı ve bu postolan birer posta 
başı idaresinde lüzumu olan yerlere 
göndermeli ve umum için yalınız 
bir makamı nafiz olmalıdır.

Tatbikî cihetine gelince :
Orman idarei umumiyesinde 

müstahdem bilcümle muhafaza, fen 
memur ve amirlerine sırasile tat
bikat göstermek suretile onların 
plân tatbikatına ait malûmatları 
yükseldilnıelidir.

Bir çok mesiekdaşlarım orman
cılığın .ıslahına muhafaza ile başla
mağı düşüniyorlar. Bu filhakika 
doğru isede mesele hiç te onların 
düşündüğü şekilde değildir. Evvelâ 
ormanın muhafazası, ne her ağacın 
dibine bir muhafız koymakla ve ne 
de kanunla olur. Hele bir orman

18 --------- — — ------ —------- Sayı t 42
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kanunu çıksın da diyorlar. Biz kafa
larımızı değiştirmedikçe orman ka
nunu değil, ne çıksa para etmez. 
Kanundan evvel memurlarımızın 
en küçükten en büyüğüne kadar 
ormancılık malûmatlarını yükselt
meliyiz. Artık bu günün ormancilı- 
ğın ucu düğümlü iplerle ağaç ölç
mek, eski dosyaları karıştırarak ra
por kopya etmek gibi basit şeyler
den uzak olduğunu ğörmek lâzım
dır. Başka mesleklerden örnek ala
lım kurslar açalım ve her rütbede
ki memurlarımızı asrın terakkiya- 
tından müstefit kılalım.

Amenajman guruplarını toplaya
rak bir işletme ve idare sistemi 
tekarrür ettirelim amenaje ve idare 
işlerini tıkırına koyacak esasatla 
dolu talimatlar meydana çıkarup 
tatbikata çalışrlım.

İş bu merkezde iken alâkadar 
m eslekdaşlar iki ormancının bir 
araya gelerek müdaVelei efkârda 
bulunmasını bile tecviz etmemesi 
doğru olm asa gerektir.

Her gün bir parça daha geriye 
giden ormancıbğımızı her halde 
otuz sene evvelkine benzetmeğe 
amz etmiş gibiyiz.

Bu günkü vaziyejti görenleri

temamile betbiniye düşürebilecek 
şekilde bir kör döğüşünden başka 
bir şey değüdir. Böyle ormancılığın 
mevcudiyeti ile, ademi mevcudiyeti 
arasında büyük bir fark gören var 
mı bilmem. İş görmek kabiliyetin
de olanları acaba ne zaman iş ba
şında görmek nasip olacak.

Bu ve bundan evvelki yazımı 
kısa bir müddet için ormancılık 
muhitimizden mecburî ayrılık gün
lerinde karalayarak müsvedde
lerini bazı noktalarını tashih 
ettikten sonra matbaaya vermek 
üzere bir arkadaşıma verdimdi. 
G eçen sayıdaki yazımın nedense 
hiç kalem sürülmeden ve hattâ 
matbaanın tertip hataları bile tas
hih edilmeden, intişarı talisizliğine 
uğradığımı gördüm. Karilerimin 
affını dilerim.

Şahsî fikrimin aynası olan ya
zılarımın bazı meslekdaşlarımca 
eşhası hedef ittihaz ederek yazıl
mış gibi telâkki edildiğini öğreni
yorum. Yakın tanıdıklarım gibi 
diğer meslek arkadaşlarımın da 
bu ulu orta yazılarımda vaki kusur
larımı samimiyetime bağışlamala
rını rica ederim.

A. C.

OrflO
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Mühtelif Fotoğraflarını bu nüshamızda 
derçettiğimiz Kastamonu Vilâyetinin Güre 

kazasındaki Karakuz Devlet Ormanı hakkında 
muhtaser malûm at: (1)

1 — Karakuz Devlet Ormana 
Güre kazasının 2-1 .30 saat şar
kında 800 - İ000 rakımında Kök
nar, Kayın, Çam cüzî nisbette ka
vakla mahlut bir koru ormanıdır. 
Köknar . ormamn her tarafında 
mevcut ve diğer cinslere nazaran 
galip bir mevkıdedır. Ormanın 
vüs’ati 265 hektardir.

2 |r- Ormamn 1927 senesinde 
yapılan muvakket pılanma göre 
senevi bulunan 2091 metre mik’ap 
köknar 207 metre mik’ap çam 471 
küsür metre mik’abi'kayın taham
mülü fennî üzerinden bilmüzayede 
satılmış ve, Kastamonudan Şeydi 
bey oğlu Abdullah ve şeriki Mus
tafa beyler tarafından on sene 
müddetle alınmıştır.

Müteahit 75 beygir kuvvetinde 
buharla müteharrik son sistem bir 
Lokomobilde keza son sistem ke
reste fabrikasına ait tesisatla fab
rika inşa ve ikmal eylemiş ve 
fâ’aliyete başlamıştır. Vasati ima

lâtı 15 metre mik’aptir. (24 saat 
zarfında.) mamulatı piyasede en 
mergup olan ince çaptaki kereste 
ile Yumurta ve Elma sandıklığına 
mahsus sandık tahtalığıdır. Kun
dura çöpü imaline mahsus makine 
ile yumurta talaşı makinesi de te
sis etmek tasavvurlanndadır,

8 — 1929 senesinde yapılan 
kat’i pdanına nazaran senevi, ta
hammül köknarda 416.261 çamda 
61,000 kayanda 256,287 metre 
mik’aba tenezzületmiştir. Fabrika 
halen fa’aliyette olup müteahhit 
mukavele ahkâmına tevfikan diğer 
mebani ve saireyi inşa eylemiştir. 
Fabrika Eletrüe tenvir edümiştir.

Orman Komseri
Bekir Sıtkı 1

(1) Memleketimiz ormanlarını tanıtmak için 
yap tığ ım ız  teşebbüslerden olmak flzre bu kerre 
elde ettiğimiz malûmatı dercediyornz. Bize or
man muhtelif tesisat ve sair, sininde fotografla- 
lannı gönderen komiser Bekir Sıtkı Beye te
şekkür ederiz. Mecmua



Karakuş orm anındaki fabrikanın  lokomobili 
(120) beygir kuvvetind i ve s ır f  

talaşla m üteharrik tir

Karakuş kereste' fabrikasının lokomobili talaşla 
müteharrik (120) beygir kuvvetindedir.



K arakuş ormanında ve fabrikada elektrikle tenvir 
edilmiş (2) num aralı mukavele binası

{memurin binasıdır) . * * ,;

GiirCde K arakuş fabrikasın ın  cepheden görünüşü  
k ış  esnasında a lınm ıştır

Karakuş ormanından bir parça

Karakuş ormanındaki fabrikadan sahile, 
kereste nakliyatı

Karakuş ormanında tomruk nakliyatı



K arakuş ormanında mütecanis ve kesif 
bir goknarlik

Gürede K arakuş ormanında bir orman yolu

Karakuş ormanı dahilinde müceddedeh 
yapılan köprü

Karakhs ormanında İki» köyünde bir numaralı 
. muhafasa memurla/rına mahsus bina

Güre kasasında Karakuş devlet ormanındaki 
fabrika ve memurin bin asiyle amele furunu

Karakuş ormanında metrük bir su hisarı
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Bizde amenajman işleri 
ni(i)

Bundan evvelki yazımızda bahs
ettiğimiz İŞ' ve vazife talimatname
leri a m enajmancılaniı gideceği yolu, 
istiyeceği hakkı, yapacağı vazifeyi 
tayin eder. Fakat bu talimatname
lerin tanzim ve tamim edildiğini 
kabul edelim. Acaba bu suretle iş 
bitmiş olur mu? bu suale hiç düşün
meden hayır deyebiliriz.

Her in sa n ta h s is  edikmiş her 
* memur gibi amenajmancı.da bil

meyerek hatalı, nakıs iş yapabilir. 
Bazı eksikleri görmeyebilir. Daha 
açık söyleyelim : İşini yaparken 
ihmal, vazifesini görürken salahiye
tini tecavüz edebilir. Ve yahut her 
hangi bir eksiği görmemek veya 
görememek dolayısiyle idarenin inti
zamım ihlal ve meşru menfaatları 
izaaya sebebiyet verebilir .

Amenajman kanunile gruplar 
teşekkül etti edeli şimdiye kadar 
ne idari ve ne de fennî hiç bir tef
tişe tabi tutulmamıştır. Mamafi biz 
bunu iş ve vazife talimatnameleri
nin olmaması dolayısile alâkadar 
makamatm bir hüsnü müsamaha
sına hamlediyoruz,

Grupların gerek büro ve gerek 
orman faaliyetleri muntazaman ve 
muttarit bir surette ve mahallinde 
olmak üzere teftiş ve tetkik edilmeli 
ve muhtemel ihmallere, salâhiyeti 
tecavüzlere, müdahale ve aynı za- 1
(1) I IIin ci kısımları evvelki mecmualarda

çıktı.

manda gerek İdarî ve gerek fennî 
nevakıs ve vesaitin ikmaline çalış
malı ve müşkülleri hal etmelidir.

Hepimizce malûmdur ki teftiş 
bila istisna faide temin eder. Fil- 

• kakika sırasında müfettişe hesap- 
veren amenajmancılar bilmukabele 
eksiklerini söylerler, dertlerini sa
yarlar vaki olacak tenkitlere derhal 
ve mahallinde tatbikat meydanında 
cevap yererek fikir ve kanaatları- 
nı müdafaa ederler. Aynı zamanda 
amenajman ve amenajmancılar 
aleyhinde bazı muhitlerde tehaddiis 
eden dedikodular da kökünden ke
silmiş ve amenajmancı da her sene 
sonunda faaliyet kitabının bir 
sahifasını istirahat ve sükûnu kalp
le çevirir ve yeni sahifasma başlar.

Azamî bitaraflık ve hüsnü ni
yetle şurasını arzedeyim ki bu va
zife çok mühim ve amenajman için 
hayatî bir meseledir. Binaenaleyh 
her meslekdaşın ne kadar hüsnü 
niyet sahibi ve ne kadar tecrübeli 
olursa olsun yapacağı bir iş değil
dir. Amenajman işlerini mahalle
rinde teftiş ve takip edeceğine na
zaran meslekdaş sinnen müsait, 
bedenen mütehammil, fennî ve İlmî 
mesaiyi gözden geçireceğine naza
ran her halde diğer meslekdaşlar 
yanmda rüchan ve faik iyet hassa- 
larmı haiz olmalıdır. Avrupa’dan
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' gelmiş ve ya gelecek (Bazı) mes- 
“ lekdaşlâr arasında bu Vazifeyi hak- 
■ kile ifa edebilecek kimseler bulun 
duğunu hiç «çekinmeden ve katiyet
le söyleyebiliriz.

Şimdiye kadar amenajmancılar 
için, iş talimatnamesile üzerlerin
den geçmeğe mecbur müteaddit 
yollar açıktır. Vazife talimatnamesile 
muhtelif mesuliyetler yüklettik. 

i Teftiş usûlde de müşkül ve yorucu 
vaziyetler ihdas ettik. Acaba buna 
mukabil -ne temin, ettik ve etmeli
yiz bunları, tetkik edelim :

' Şurâsıin bütün meslekdaşlar 
itiraf ve tastik ederler ve hiç bir* 
türlü - münakaşa kapısı açmağa 
müsait olmayan bir nokta vardır 
ki o da ormancılar arasında en ziya- 

, de: imeşakkat gören, ve katlanan 
.zümre araenajraancılardır. Bu söz
lerimle diğer meslekdaşlarımm fe- 
rih. ve fuhur iş gördüklerini kast 
eidiğim anlaşılmasın.

Diğer meslekdaşlar da aynı va
ziyeti ere katlanmaktadırlar. Eakat 
bunlar daha fazla istiklâli harekâ
ta sahip olduklarından müşkül 
vaziyetlerini bir müddet inkitaa 
uğratıp dinletebilirler. Halbuki ame- 
najmanda emir ber akistir. Şimdi 
düşünelim buna mukabil amenaj- 
mancıya ne yapıyoruz:

Amenajmancı diğer meslekdaş
lar gihi - miktarı nazarı dikkate 
almayalım - maaş alır. Bu deruhte 
ettiği hizmete mukabil iktisap et
tiği bir mali haktır, Mesleğin diğer 
kısmında da çalışmış olsa aynı 
maaşı alacağı şüphesizdir. Salâhi- 
yettar makamat mesleğin diğer

kısımları arasındaki- farkı- nazarı 
dikkate alarak say nispetinde- bir 
tavizat vermektedir. Filhakika bu
da keyfiyet itibarile şayanı şiîk. 
ran bir nokta teşkil edersede her 
halde daha istenecek' şeyler de 'vkr- 
dır. Yazın faaliyet mevsimlerinde 
katlandıkları vaziyefldr ile mebsıı- 
ten mütenasip kışlık. mesai için 
elverişli gerk içtimai ve iktisâdı 
mevkii haiz ye temayüz etmiş bir 
şehirde yerleşmelerini temin etmek, 
kış faaliyetini müteakip münasip 
bir istirahat mezuniyeti:«vermek, 
hastalık ve saire gibi‘ hallerde 

Pmemurin kanununun bahsetiği -men
faatlerden istifadeyi katileştirmek, 
tavizat nispetini bundan evvelki 
devredeki miktara iblağ--etpek. 
Bu şekilde terfihine çahşıldığmı 
gören amenajmancı her halde' daha 
metin çalışır vazifeyi istekle tekâb- 
bül eder.

İkinci ye mühim feır nokta daha 
geliyor. Ö da amehajmanda terfi 
cihetidir. Yaşadığımız devir ihtisas 
devridir. Bu da geçenki yazımızda 

[tasrih etmeğe oğraştığıraız iş bölü
münün kati ve layetegavyer bir 
neticesidir. Bir şubeye aynlan 
meslekdaş o kısımda kalmalı ve 
ilerilemelidır. Dûn müfettiş bu gün 
komiser makamına kaim fen me
muru yann amenajmancı öbürsü 
gün müdür olan meslekdaş netice
de bir şey olmaz. Bunda hem, mem
leket hem meslek, hem de şahıs 
kaybeder. İdarî va fennî sahaları 
tahdit ve buna göre adam yetiştir
melidir- Amenajmaııda çalışmağa 
başlıyan meslekdaşı bu sahadan 
ayır manialıyız. Eakat şimdiki hal-
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de bıımı tatb ik  edecek olursak bu 
m eslekdaşın istikbaline bir bet çek 
miş oluruz. Hali hazır am enajm an 
m aaşları mühendis 2500 Başm ühen
dis muavini 4000 Başm ühendis 
4500 -  5500 dır. Kadro ise gayet 
dardır. Halbuki her m em ur üzerine 
aldığı vazifeye mukabil temin ettiği 
mali hakdan m ada bir takım  m en
faat ve hak lar ister ki bunlar da bir 
az evvel arzettiğim  terfih ve şimdi 
tem asedeceğim  terfi h ak la rıd ır. 
Tabiatile am enajm ancı da bunları 
işter. İdarî kısımda terfi için bin- 
nisbe m erdivenler vardır. Kontro
lör, ve beş sınıf müdürlük gibi 
Am enajmanda ise bu ihtimal ol
dukça zaiftir. Grupların bidayeti 
teşekkülünden beri mühendis kal
mış arkadaşlar vardır. Bunların 
gözü tabii mesleğin diğer kısım
larındadır. İste  ameuajmancıları 
kendi muhitlerine bağlam ak ve ısın
dırm ak lâzımdır. Bu da terfi esbabı
nı temin etmekle olur. Hiç olmazsa

24 j jg g

mevcut teşk ilâta  nazaran m ühen
disleri 2500 — 8000— 3500 m aaşı 
aslili sınıflara ayırm ak, inhilal bek- 
lenieden sırası gelince terfi e ttir
meli ve 3500 kuruş maaşlı mühen
disler ile başmühendis muavinini 
ve başm ühendisler münhal bulun
madığı takdirde esas m em uriyet 
m aaşlarına terfi sıraları geldikçe 
muayyen bir m iktar zam edilme
lidir. maddî düşünülen bir devirde 
yaşıyoruz. Hiç bir kimse zan et
mem ki esbabı refahı temin edil- 
diktensonra ünvan düşünsün. Bu şe
ra it dairesinde tekaütlüğü hak edin
ceye kadar ayni ünvan ile çalışa
cak arkadaşlar her halde az bir 
m iktar teşkil etmez, iş ve vazife 
talimatnameleri, teftiş usuli ile yük
lenecek külfete mukabil terfih ve 
terfi nimetini ileri sürm ek her hal
de fazla bir şey değildir.

M. H. S.

ra

Kereste Fabrikaları

G A L A T A

Voyvoda caddesinde Nazlı han 
ikinci kat

Telefon: B E Y O Ğ L U  4 3 7

Şubeleri 1

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

Toptan

Her nevi sanayi kerestesi



Merkezi:

İSTANBUL BAHTİYAR HAN
T e le fo n  : B  E  Y  O 6  L  U  1 6 6 2

İsletme müdürlüğü : A Y A N C I K

H e r  neva k e r e s le

l a k t a  t a l a ş a

d i r e k l e r  İr  a v  e s i e r

VE SAİRE

4 3

Eskişehir civarında 1400 m. irtifamda Kızıl Gölcük 
yaylasında Pinus silvestris Bakır ormanı

SAHİBİ: Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
Yazı ve Neşriyat İşleri M .: ALİ CEVAT

Fiatı 25 kuruştur
1 9 3 2



İlm ikli İli Handır

İ S T A N B U L

Eminönü Selâmet Hanı birinci kat No. 1

Odun ve kömür üzerine

Toptan muamele yapılır

Telefon - İstanbul : 1088

İdare merkezimiz — İstanbul Türbe’de Türkiye Ormancılar Cemiyetinde

Abone şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 800, altı aylığı 150 ku- 
tuştur. Tazı ve ilân işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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Anadolu çamları
Yazan,:

Professor Bernhard 
İk tisa t Vekâleti Sab ık  O rman M ufahasstst

1926 Martından 1929 teşrini
sanisine kadar Anadoluda yapmış 
olduğum muhtelif seyahatlarda 
Türkiyede yerli olarak yalnız dört 
nevi Çam eşcan tespit edebildim 
Eupitys Spas seksiyonundan: «Sarı
çam - Pinus silvestris L. > ve Ka
raçam - Pinus nigra Amolt var. 
Pallasianâ Antoine; Pinea Endi sek
siyonundan : Fıstıkçamı - Pinus Pi
nea L. ve Banksia Mayr seksiyo
nundan Kızılçam 4 Pinus brutia .

Mezkûr Çam envaınm tabiî su
rette yetiştiği mevakia ait malû
mat kısmen seyahatim esnaşmdaki 
şahsî tetkikatım, kısmen mukadde
ma wilhelm Stöger in - şimdi Tür
kiyede orman komiseri bulunan 
İbrahim Kutsi bey ki benim fikri
me göre Türkiye ormanlarmı en 
iyi tanıyan bir şahıstır - tahrirî iza
hatına, kısmen de 1928 tarihinde 
Mersinde vefat eden ve Anadolu 
florasını kezalik iyi tanıyan Nebâ-

Türkçeye çeviren
Ahmet

Orman Ameliyat Mektebi Muallimlerinden

tatcı ve koleksyoncu W alter Siehe 
nin neşriyatına ve Weimarh Pro
fesör Bommüllerin ihbaratma is
tinat ediyorum.

Stöger tarafından verilen ma
lûmatın yanma St ve Borumüller- 
mkinin yanma Bo harfiari ilâve 
edilmiştir. Tarafımdan yapılan tet- 
kikat neticesinde tespit edilen ma
lûmatın yanma harf ve saire ilâve 
edilmemiştir- Yalnız benim malû
matımla diğer alimlerin malûmatı 
tevafuk ettikleri takdirde bu gibi 
malûmat Be harflerila tefrik edil
miştir. Eşcann bulunduğu mevakiin 
yamna vaz edilen adetler metre 
hesabile sathı bahirden olan irtifaı 
göstermektedirler. Eğer herhangi 
bir çam nev’inin izahı esnasında 
sureti mahsusada bir kayit ilâve 
edilmemiş îse bu nev’in bûylik or
man teşkil ettiği anlaşılmalıdır . 
Tabiî olarak münferit surette bulu
nan veya sun’î surette ve saire
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ile yetiştirilen aşcar hususî suret
te işaretlenmiştir. Seksiyonlara ait 
malûmat Kipertin jötİüö mikyaslı 
Ânadulu haritasından alınmıştır.

Sarıçam ( P. sUvesteris ) 
Tabiaten yetiştdiği 

mahaller

POnTOS SAHASI ŞARK KISMI

Trabzon paftası: Rize sahası 
Kalopotamus ve onun bir kolu 
olan kurayi seb’a civarındaki Ce
mil suyo: Cemil suyunun Kalopo 
tamus’a munsap olduğu mahallerde 
münferit dağınık bir halde, 700- 
800 m. arasmda - Karadeniz sahi
linde Of ve Sürmene arasında- 
Trabzon ve Rize şosesinde: münfe
rit bir halde. Trabzon sahası : 
Trabzon - Gümüşane şosesi üzerinde 
Zigana dağının (2088 m .) sırtların
da ve sırtların altındaki Denize 
müteveccih olan cenup cihetinde 
sık bir halde.

Sinop paftası: Sinop - Ayancık 
sahası: Sinop - Boyabat şosesinde: 
Tanga ve Faizoğlu arasında : Ka
raçam Kızıl çam ile münferit bir 
halde. Karakuz Ormanı : Hayran 
baba ve Çatal calda ( cenup maile
si ) San çalı çalında: San çam 
çok kerre Bornmüller Köknan (Ab- 
ies Bommülleriana) ve Şark kayı
nı (Fagus orientalis) ile mahlûttur. 
gan çam mütecanis olarak bu ci
varda dağ mailesi üzerlerinde ve 
dahile, cenube, doğru 800 -1800 
m. arasmda.

YASATÎ PONTUS SAHASI

Safranbolu paftası: Bolu-Kas- 
tamunu sahası: Elmalıkta 887 m. de, 
Petit - (Esuda 1400-1600 m- de, Çe- 
ledonıkda Karaçam (P. nigra) ile 
1400 - 1680 m. de mahlut, ve 1680 
den sonra mütecanis. Handoruk 
1050 m. de, Kızıl tepede 170Ö m. 
de -St. Karadere ormanında 1850 
m. de St. Kastamunu sahası: St. 
nazaran Kastamunuda 1600 m. de, 
Be. nazaran 800 m. de. Dadayda 
855 m. de, Dadayda Ballı dağında, 
Cideye giden yolda: ( Kara çam ve 
Köknarla beraber).

Çatal tepede, Kastamunu - İne
bolu Şosesi üzerinde, 1270 m. Hğaz 
dağ. Kastomonu ve Koçhisar ara
sında, 2000 m. Be. St. Bo.

Ankara paftası: Bolu sahasi: 
Abaddağ, Semen dağ : (burada bir 
cami vardır) 1400 m. Be. 1870 m. 
St. Susuz kinik yaylasında 1500 
m. de, Köroğlu 2000 m. de. S t ., 
Be. Sakal yaylasında 2000 metre
de. Aladağda 1900 m. de St. Be.

STEP KENARLARI-İÇ 
ANADOLU

Yozgat paftası: Akdağ, Muhafa
za ormanı , büyük vasî meşacir , 
mütecanis Sarı çam 1000- 2280 
m. de Bo. Be. Be. ;ve Bo. ye na
zaran Karaçam- P. nigra- burada 
yoktur. Çamlı bel dağmda 1800 
m. d e .

17/ Eylül /1928 tarihinde Gazi
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Hazretlerinin Tokat vilayetini 
ziyareti münasebetiyle inşa edilen 
takı zaferler Amasya ile Tokat 
arasındaki dağlardan getirilen çam 
dallarile tezyin edilmiştir.

Bu çam dalları Sarı çam - P. 
Silvestris - idi.

Ankara paftası: ( Eskişehir ve 
Ankara arası) Mihaliç dağında 
1800 m. de. St.

Somdöken dağmda: Çatacık
1350 m. Keçi alan 1300 m. de-her 
tarafta Kara çam ( P . nigra) ile 
birlikte—)

Bursa paftası: Bursa Bozüyük 
1250-1300 m. (Eskişehirin şimali) 
Köknar , Kaym ve kara çam - P. 
nigra ile. Türkmen dağmda 1700 
m de. (Eskişehir ve Kütahya ara
smda) Karaçam (P. nigra) ile Ala 
çam dağmda ( Balat cıvan ) 2050 
m. de. St.

( Burada yaptığım tatkikatta 
San çama tesadüf etmedim. Fakat 
Kaym gördüm ) Eğrigöz dağmda 
1830 m. de (Simav civarı) St. Bu
rada Bo.ye nazaran Kaym da mev
cuttur .

Afyon karahisar paftası: Ahır 
dağmda 1850 m. de. S t . ( Afyon 
karahisarın garbı )• Işıkkdağ 1870 
m. de. St. ( Afyon karahisarın şi
mali garbisi).

İzmir paftası: İzmir : Salihlide 
Bozdağda 1600 m. St.

SARIÇAM -PİNUS SİLVESTRİS 
HAKKINDA UMUMÎ 

MUTALEALAR

San çam Pontus sahasının

şark kısmında, Şark ladini - Picea 
orientalis - mıntakasmda, takriben 
0-2100 metre kadar olan yüksek 
mevakia kadar intişar eder. Vasa
tı Pontus sahasında, Bornmüller 
Köknan -Abies Bommülleriana ve 
Şark İrayım -Fagus orientalis- saha
sında takriben 700 - 2000 metre 
arasındaki mevakide; burada 1300 
veya 1400 metreden itibaren or
man hudutlarına kadar galiben ye
tişir.

Dahilî Anadoluda esas itibarile 
eşcann yetişdıği mahallerde, başlıca 
çam ve meşenin mevcut olduğu 
yerlerde, P. silvestiris takriben 
1000 ve 2000 metre arasındaki 
irtifalarda galiben yetişir. San 
çam buralarda orman hudutlarına 
kadar da çıkar. Pontus sahasının 
râtıp olan şark kısmında P. silves 
tris meşcere halinde yalınız 2000 
metre irtifalarda ve dağların deni
ze müteveccih olan -  yani cenup 
cihetlerinde - görülmektedir. (1)

Vasati PontusTa San çam ke- . 
zalik dağların denize müteveccih 
olan şimal ve şark kısımlannda 
ve ayni zamanda münhat mevaki
de dahi görülmektedir.

Dahilî Anadolunun kurak akşa
mında Sarı çam dağların şimal ma
ilelerinde, cenup taraflarında 1400 
metreden yukarı olan mahallerde 
mevcut bulunmaktadır.

(1) Professor Dr. Krauss Tharaııt ve Dr. 
Bruokner Yena nın şifahi malûmatına nazaran 
Rusya maverayı kafkasyasında Batumun 150 
kilometre şarlanda Borjom da P. Silvestris ve 
Şark lâdini Picea orientalis vasî meşcere teşkil 
etmektedir.

Türkiyede ise bu iki eşcardan müteşekkil 
mahlut meşacire tesadüf etmedim. ;
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Bu mevakide şimal mailelerinde 
vadiye doğru daha alçaklara iner. 
Yalnız Yozgatta , Akdağda, dağın 
her tarafında galiben yetişir. Kaıa 
çam burada kat’iyyen mevcut de
ğildir. Şimale doğru 38° derece 
arzı şimaliye kadar Sarı çamın te- 
mamile vasıl olmadığı anlaşılmak- 
tadır. İntişar sahası Anadoluda 
takriben 38,15 derecede nihayet 
bulmaktadır. 38 derece arzı şima
lînin cenup kısmında Sarı çamın 
mevcudiyeti bence malûm değildir.

Anaduoluda yetişen Sarı çam
lar ince, uzun tepeçatılan ve düz 
uzun gövdelerde almanyamn dag 
çamının şekillerini andırmaktadır. 
Uzaktan manzaraları itibarile tıpkı 
Ladine benzemekte ve gençliklerin
de sık ve kapalı meşacir teşkil et
mektedirler.

Orman hudutlarına doğru Sarı 
çam gittikçe şüceyir halini ahzeder. 
Keza san çamadan müteşekkil meşa-l 
cir yaşlandıkça fazla ziyaya arzı- 
ihtiyaç etmezler. Ratip mevakide 
bir tarafı mestür küçük sahalarda 
sarı çam meşaciri tebezzürü tabiî 
ile eyi yetişir. Bir orman yangının
dan sonra büyük ve . kurak saha
larda sarı çam genç yaşta fevkal
ade eyi tecessüm eder. Anadoluda 
kışın 1,5 metre irtifamda kar mev
cut olan tecessüm sahalarmda sa- 
n  çamın yetişdiği nadirattan değil
dir. Keza Anadoluda münferit hal
de ve binaenaleyh temamile ziya
ya maruz mahallerde ve bunun 
neticesi olarak ekseriya şüceyir 
halinde bulunan genç ve kuvvetti 
san çam eşcannm münhat mevaki
de yetişen ihtiyar çamlardan daha

ziyade kuvvetli ve karakteristik 
şekilde kozalaklara maliktirler. Böyle 
genç eşcarın hamil bulunduğu mez
kûr şekildeki kozalakların orta kı
sımlarındaki harşeflerin üzerindeki 
çıkıntı büyük bir diken manzarası 
ibraz eder.

KARA ÇAM |  PÎNUS NİGRA AR- 
NOLD VARİATAS PALLASİANA 

ANTOİNE

Anadoluda Karaçam daima kır
mızımsı dallı olan var- Pallasiana 
olup kül renkli dallara malik olan 
var. Austriaca ya asla tesadüf et
medim.

PONTOS SAHASI ŞARK KISMI

Tarabzon paftası: Karaçam - 
P. nigraya tesadüf etmedim. Si
nop paftası: Sinop - Boyabat şose
si üzerinde Tanga ve Faizoğlu ara
sında ( sarı çam ve Kızıl çam ile 
birlikte) münferit bir halde bulu
nur. Zingal ve Çangal ormanında 
700-1000 m. de, galiben 800- 
1000 m. arasında S t .

YASATÎ PONTUS SAHASI

Safranbolu paftası: Bolu saha
sı: Çelledoruk’ta 1400 m. ye ka
dar mütecanis, 1400 den 1700 met-, 
reye kadar sarı çam ile malılût; 
Handorukta takriben 1000 met
re irtifada f Dirgene divanda tak
riben 360 m. d e ; Karadere orma
nında 900 m. den 1300 m. ye ka
dar ; galiben 900 m . den 1100 
m. ye kadar St.
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Kastamonu sahaâı: Asar pma 
rında 1250m.de; Dadaydan Ara
ca giden yolda. Hğaz dağında 900 - 
1600 m. de St.

TROVAITROAS

Bursa paftası: Uludağ’da 600 _ 
1200 m. de ; galiben 800 _ 1000 m. 
de, St.

Ayvalık paftası: Ürencikte dağ
ların denize müteveccih olan ya
maçlarında 300 metre irtifaa kadar 
ineri Ağıdağmda: 200 yaşmda ve 
30 metre irtifamda ve 1,00 metre 
kutra ve ağaç başına takriben 6 
metre mikâp hacme malik meşe 
meşceresi dahilinde gayet güzel 
Kara çam eşcarı mevcut olup 
meşe eşcarını irtifaan çok geçerler. 
1500 metre irtifaa kadar çıkarlar .

Edremitde 450 m. ye kadar 
iner. Çamalanda 1100 m. de. Şah- 
melek te ( Burada tebezzürü tabiî 
çok güzeldir) 1100 m. de ( burada 
keza kayın mevcutdur). Gürgen da
ğında ( burada kayna da vardır ) 
taktriben 1300 m. ye kada; Aybek 
dağında (burada keza - Abies equi - 
trojani) 1900 m- ye kadar, denize 
müteveccih olan mailelerde sık ve 
hattı balaların altında genç kapah 
ve iyi yetişmiş Kara cam meşaciri 
mevcutdur.

GARP SAHİLİ; ŞİMAL SAHİLİ

Antalya paftası: Makrı (Fet
hiye ) sahaspıda: Nİf’de takriben 
1000 m. de sarı çamla malılût. 
Maşta dağında 1300 - 1400 metre
de mevki mevki Ardıçla mahlût

olarak. İbincik’te 1200 m. de. Pır- 
nasta, İncebel’de 1500 m. de Ar
dıçla karışık.

Kayseri paftası : Toros - Bozan- 
tıda: Anadolu Bağdat demiryolu 
civarında takriben 1400 m. deki 
mailelerde san çam meşcereleri 
dahilinde. Bozantmm şarkmda Mor- 
cataş ve Karakuz ormanında tak
riben 1200 m. deki yüksek mevaki
de ve dar vadilerde; Şimal mailelerin
de Kızıl çam Kara çam tarafından 
tagallüp edilmektedir. Çiflik dere
de, Fındıklı hanının yukarsmda, 
Bozantmm şarkında 2000 metre 
yükseklikteki mevakide karaçam 
ardıç ve Kitikya Köknarı - Abies 
cilicica ile birlikte bulunur.

Adana paftası: Toros ; Bozantı 
nın garbında Küsküta vadisinde 
Küikya kapılarında takriben 1500 
m. de, Kitikya kapılan ve Maden 
tepe üzerindeki izabe kulübeleri 
arasındaki irtifada, Maden tepe va
disinde Ağaç kesede takriben 1500 
m. de; Namrunun (1) cenubunda 
Pamuk dere ile Değirmen dere ara
sında 1500 m. irtifada yaşlı Kara 
çamlar. Sieheye nazaran Kara çam 
Tarsusta 1200 - 2000 m. arasında.

STEP KENARLARI, DAHİLÎ 
ANADOLU

Ankara paftası: Ankaranm ce
nubunda Yakup Abdal kariyyesi ci
varında Elma dağmda fakir billûrî 
kireç taşlan üzerinde iki tane ihti
yar çam ağacı görülmüştürki bunlar 
1900 m. irtifamda bulunan işbu da- 1

(1) Tarsusa 12 saat mesafede bir yayla 
(mütercim).
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ğ*Dt v&ktile ormanla mestur öMiı- 
gıma şsihittiHer. Bunun civarında 
ve Benam karivyesi yakınında Ur
la  dağında karaçamdan müteşek
kil ve fena tecessüm etmiş meşe 
ile birlikte genç ve seyrek karaçam 
orm anı, İ600 -  1700 m. de. Kızıl 
Irmak ile Taban Su arasında küre 
dağında karaçam münferit ve meşe 
baltalıkları arasında fena tecessünr 
etmiş bir halde 1600 1 1800 m. de. 
Ankaramn şimalinde kızılca hamam 
civarmda takriben 1000 m. irtifada.

Esiri şekir sahası: Mihahç da
ğında 600 1 1300 m. de , galiben 
800 den 1100 m. ye kadar St.

Sömdöken dağı: Çatacık. 1350 
m. de. Keçıalanda 1250 m. de. ce
nup mailelerinde yukarıya doğru 
meşeleri takiben .

Bursa paftası : Bozüyük 1200 - 
1300 m. cenup mailesinde, Yirce 
m akta 3% Mezit civarmda Kara- 
bıtrunda makta 5| İ |  burada kayın, 
köknar ve san çam müştereken.

Türkmen dağında g Eskişehirle 
Kütahya arasında) 850 -1200 m. 
de. galıben 900 den 1050 m. ye 
kadar S t , Be , Alaçam dağmda 
|  B alatta) 900 -  1900 m. de kara 
çam. Burada kayın, ve çok iyi kara 
çam tabiî tebezzürü mevcuttur. Âk- 
dağ'da (Simav cıvan) 800-1330 m. 
de S İ

KAB-AÇAM (PİMJS j NTGRA) HAK
KIMDA -UMUMÎ MÜTALÂALAR

Karaçam Şarkî Pontusta: (Tür- 
kiyea în Ladin mmtakasmda ) yok
tur. Mütebaki Pontus sahası dahi

YîI i

linde. .' bu ağaç takriben 400 ve 
1400 metre irtifaa  kadar intişar 
sahasmı tevsi eder. 1400 den 1700 
m. ye kadar bu civarda münferit 
ve Sançam ile mahlut bir halde 
bulunür- Torosta Karaçam 1200 ve* 
2100 m. arasındaki mürtefi mahal
lerde yerli eşcardan maduttur- 
Burada Abıçs cilicica ve Cedrus 
libani ile beraber bulunür. Dahilî 
Anadolunun Step kenarlarmda tak- 
riben 900 m etilde kâin yüksek 
ovalardan 1400 m. irtifaa kadar 
intişar ve buradan daha yüksekle
re doğru münferit bir halde yayılır.

Anadolunun şimalînde ve dahi
linde Karaçam cenup ve Torosta 
şimal mevakiğ y e . dar vadileri, 
garpta yüksek mahalleri tercih 
eder. Karaçam burada yalnız de
nize müteveccih "olan mailelerde 
vadilere doğru daha müühât ma
hallere in e r. ; , ;

Hemen hemen karaçam fazla 
miktarda kireci ihtiva eden toprak
lan tercih ediyormuş gibi müşahe
de edilir. (Bozüyük, Çatacık, Kara- 
kuz, Elma dağmda billûrî kireçli 
topraklar üzerinde). Karaçam g eg jji 
liginde kısmen seyrek, kısmek sık 
bir halde büyür. Savanı hayret de- _ 
recede sık sırıklık devresinde fAy^ 
bek dağmda ve Karakuz. ormanm- 
da) ve iyi kesafete malik yüksek 
yaştaki eşcardan meteşekkil or
manlara ; tesadüf ettim < Alaçam , 
dağmda).

Yaşlı meşcerelerde Karaçam, 
fazla miktarda açılır. En .^ğüzel 
Karaçam eşcarmı Ağı dâgmda meşe J 
ormanında. üst tabaka olarak, gör
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düm. Karaçam ağlebi ihtimal kü 
çük sahalarda serin topraklarda 
tabiî tebezzür hûsule getirir. En 
güzel tabiî tebezzürlere Şahmelekte 
ve Alaçam dağmda tesadüf ettim.

Uzaklara kadar güneş tesirile 
şuaatı akseden beyaz ve çıplak 
taşlardan ibaret billurî kireç taba- 
kalan üzerinde her sene zengin 
kozalak taşıyan yaşh eşcardan 
müteşkkil meşacirin mevcut bulun
duğunu müşahede ettim ( Çatacık, 
Bozüyük).

Genç Karaçam eşcan güzel.. eh- 
ramî şekilde büyür; yaşlı eşcann 
tepe çatılan temamile yayılır; ve 
hemen şemsiye şeklinde müşahede 
edilir. Gövde gayet iyi üstüvanî bir 
şekil ibraz eder ve haşebisadikı. 
parlak ve gayet güzeldir.

E3STIKÇAMI (PİNUS PİME A L.)

KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)

Pontus sabası Sinop paftası: 
Sinop-Boyabat şoseşinde Tanga ve 
Faizoğlu arasmda Sançam ve Kara
çam ile münferit bir halde. 
MARMARA DENİZİ HAVZASI: 

MARMARA DENİZİNDEKİ 
ADALAR

Bileçikten itibaren Anadolu 
demir yolunu takiben Hay
dar Paşavâ kadar ve Mar
mara denizi adalarında. Ada
lar üzerinde çamların gerek 
Deniz rüzgârı tesirile ve ge
rekse Çam keseboceği 
< Thaumetopoea-pityocampa> 
ve «Palaeococus fuscipennis> 
nam haşerelerin, tesirde boy
ları kısa kaldığı gibi şekille
ri de bozulmuş fenalaşmış- 
t ı r .

Anadolunun garp sahilinin 400- 
600 metre irtifamdaki mevakiinde 
yalnız nisbeten mahdut yerlerde 
büyük sahalar üzerinde sık orman 
lar teşkil eder. Mutedil iklim .^ye 
denizin tesir ettiği saba mevcudiyet 
ve sahai intîşan için ilk şart gibi 
göünmektedir : ratıp kumlu toprak 
teCessüm ve neşvüneması için mü
saittir. (1)

TRUVA -TROAS

Bursa paftası : Uludağ.
Ayvalık paftası : Gülle köyü 

cenubunda Ağı dağına giden yol 
üzerinde münferit bir halde. •

Edremit havalisinde: Deniz sa: 
hilinden 450 m. irtifalara kadar 
denize müteveccih olan taraflarda. 
Bergama ile Kozak çayı, arasmda.

(*) Anadolu d a ûsbkçamının intişar sahası 
hakkında fazla'malûmat ahmak isteyenler Profes- 
sör Bernhard tarafından vazilan Mazhar ve Re
cep B. taraflarından torkçeye çevrilen Orman ve 
Av mecmuasında neşr ediien makalelere müra
caat etnfeUdirler. .

Fahri' Beyin de yine aym mecmuada 
intişar etmiş olan Makalesini de tavsiye ederiz.

I  Muter.

GARP SAHİLİ, CENUP SAHİLİ

Antalya paftası: Antalya: 'F e t
hiye havalisi: Deniz sahilinden; iti
baren ; Üzümlüde deniz- sathından 
500 m. irtifada bir adet Eizılçama 
tesadüf ettim. 24 m. irtifa 111 cm,.
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göğüs hizasındaki kutra malik olan 
bu ağaç güzel düz ve muntazam 
bir gövdeye malikti. İncir köyünde 
600 m. irtifada Kızıl çamdan müte
şekkil bir meşçere mevcut olup 
eşcarın gövdeleri.20 m. boya yakın 
müstakim ve kabukları düz ve tepe 
çatılan fıstık çamı gibi yayılmış 
bir haldedir. Nifde 1000 m. irtifada 
Karaçamla mahlût, Maşta dağında 
keza Karaçamla mahlût, azamî 
mevcut bulunduğu irtifa 1380 m- 
Ebencikte 1200 m. de Karaçamla 
mahlût bir haldedir. Bizzat Antalya 
da münferit surette kızılçam bu
lunur.

Adana paftası: Bozantmm gar
bında Kilikya kapılanndan Namru- 
na giden yolda, Afallah ve Fak- 
rullahta 1400 m irtifadan aşağı 
hemen her »tarafta Kızılçama tesa
düf edilir. Kızılçam buralarda de
niz sahiline - Mersine - kadar iner . 
Pamuk deresi mailelerinde kızılçam- 
dan müteşekkil güzel meşacir mev
cuttur.

Kayseri paftası: Bizzat Bozan- 
tıda 1400 m. irtifa’a kadar Bozan- 
tının şarkında (860 m .) Bozantı- 
dan Fındıklı hana ( 1290 m. ) gi
den yolda ye Murça taş - Karakoz 
ormanına (680 m. ) doğru hemen 
kamilen 1400 m. ye kadar kızıl- 
çam eşcan. Mesela Murcataş or
manında 42 numaralı makta’da 
olduğu gibi. Bu eşcann teşkil et
tiği meşacir ekseriya ihtiyar ve 
açılmış, yayılmış, ziyaya maruz me- 
şacirden ibarettir.

KIZILÇAM HAKKINDA UMUMÎ 
MUTALEALAR

Kızılçamm intişar sahası Ana- 
dolunun garp kısmı ve garp kısmı
nın şimalinde takriben 38° arzi- 
şimaliye ve satbibahirden 600 m. 
irtifa a kadardır. Bu havalide Kı- 
zılçam az veya çok sahil yakını
na merbutmuş gibi görönür. Şi
male doğru -  Torosta - 1300 m. 
irtifa’a kadar yükselir ve denizden 
dahile doğru ilerler. Tulanî teces- 
süm hususunda Kızılçam Fiştik 
çamma müşabihdir. Kara ve sarı 
çamın vasıl olduğu irtifa’a hiç bir 
zaman vasıl olamaz. Keza kızılçam 
güzel bir gövde şekli nadiren ib
raz eder. Bununla beraber muh
telif mevakide güzel gövdeli kızıl- 
çam eşcan mevcuttur. Bu mevaki 
yukarda zikredilmiştir. Bahusus 
kuvvetli deniz rüzgârlan kısa ve 
eğri gövde teşkkülatma bais olur. 
Mesela Marmara denizindeki ada
larla Edremit sahillerinde olduğu 
gibi. Macchie’de insan ve müctere 
hayvanatı tarafında^ ika edilen 
tahribat bu çamın gövde teşek- 
külatı üzerine su’itesir icra etmek
tedir. Gençlikte fazla kesafete ma
lik meşacir teşkil ettiği vakidir. 
Pamukderesi üzerinde Namrun yo
lunda D eğirmend erenin üst tara
fında genç Kızılçam eşcanndan 
müteşekkil güzel sık meşâcire tesa
düf ettim, ince uzun gövdelerde, 
uzun ve yumuşak ibrelerde hu eş- 
car uzaktan tıpkı veymut çanımın 
genç eşcan manzarasını andınyor-
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du İhtiyarlığında Kızılçam kara
çamdan daha ziyade açılır ve yayı
lır. İhtiyar eşcarın kabukları fev* 
kal’ade kalındır. Bu kabuklar top
lanarak ve bazen de zarar verme
mek şartiyle halihayattaki eşcar- 
dan istihsaıedilerek debagatta sarf- 
edilmek üzere satılır.

Kızılçam gençliğinden itibaren 
her sene pek mebzul kozalağa ma
liktir. Binaenaley Kızılçam eşcan 
uzaktan üzerinde taşıdığı mebzûl 
kozalaklarla diğer çam envamdan 
kolayca tefrik kabildir. Kozalak 
tohum sukutundan sonra bir veya 
birkaç sene de ağaçta kahr. Koza
lakların mebzûliyeti ve genç yaşta 
tohumverme keyfiyeti diğer çam 
envamın aksiile olarak kızıl çamda 
sıhhate alâmettir. Kozalaklar genç 
eşcarda daima kuvvetli sürgünlerin 
ortalarında zühur ederler. İnce fi
lizleri havi Olan yaşlı eşcarda ise 
kozalaklar bu filizlerin nihayetinde 
bulunurlar. Bunlar yekdiğerile za- 
viyeikailhe teşkil etmek üzere dört 
adet olârak zenebsiz mihverin et
rafında btilunnrlar. Kozalakların 
vaziyet ve şekilleri vasıtasiyle Kızıl 
çftm aşikâr olarak Halep çamın
dan tefrik o lunur. Halep ça
mında kozalak uzun zenehlidir. 
Hâlep Çamı kozalaklanıım zeneb- 
leri pek ■ aşikar bir surette aşağıya 
doğru kıvrılmıştır. Bunun içindirki 
bu çamın kozalakları aşağıya müte
veccih olarak sarkarlar. Halbuki 
kıZıl çamm kozalakları dik durur. 
Kozalakların mebzûliyeti her iki 
Çamda da müsavidir. Münferit su
rette büyüyen ve her taraftan zi
yaya maruz kalan ve iyi tenebbüt

mevakiinde bulunan genç Kızılçam 
eşcan kuvvetli tepe sürğünlerinde 
oldukça büyük ye harşefleri kuv
vetli dikenli (apophyse) kozalaklar 
teşkil ederlar. Keza bu gibi sü r
günlerde ikiden fazla takriben 3-4 
kadar kozalak yanyana bulunur.

Halep çamına «PinusHelepen- 
sis Mili.» Anadolunun hiç bir tara
fında tesadüf etmedim. Yalımz İs
tanbul cıvannda yeşilköy de Hal
kalı Ziraat mektebi Alisinde sun’î 
surette yetiştirilmiş Halepçamı bu
lunur .

Buradaki çamların tohumu 
Fransadan getirilmiş olduğu söy
lenmektedir.

İlmî maksatla Anadoluda seya
hat yapan tabiat alimlerinin Ha- 
lapçamı hakkında vermiş olduklan 
malûmat yanlıştır. Keza walter 
Siehe nin bubapta bizzat bana ver
miş olduğu şifahî malûmat da ha- 
kikata tevafuk etmemektedir. Hal
buki mumaileyh in bu hususta ver
miş olduğu izahat Kızılçama aitdir. 
Ş i e h e Torus için: 1~300 m. kadar 
sahil mantıkasmı Halep çamma ve 
30CL1200 m. kadar olan mantıka- 
nın da Suriyeçamma ait olduğunu 
söylemektedir; S t ö g e r  şifahî 
izahatile Halebin şimalinde Kürt 
dağında halep çammm mevcut ol
duğunu söylemek istemektedir. Bu 
hususta mumaileyh tarafından isbata 
medar hiç bir vesika irae edilme- 
mekdedir. Gerek Türkiye Orman 
idaresinin Ankarada ki fidanlığın
daki Halep çam fidanları ve gerek
se Büyükderede- Yüksek Orman 
Mektebi fidanlığındaki fidanlar ve
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alkaîıdakiler kamilen Halkalı 
da muvcut Halep çamı tohum
larından yetiştirilmiştir. Ankara 
fidanlığındaki Halepçamı fidan
larından bir kısmı da Tunus 
dan getirilen Halep çamı tohumun
dan yetiştirilmiştir . bu tohumlan 
Fransız ormaneısı M. S A B İ teda
rik etmiştir.

* *
Anadoluda Banksia Mayr sek

siyonu çamlarının esnayı tayininde 
Kızıl, Halep 7e Pityusa envai. ara
sında tereddüt ettim. Türklerin 
bidayettten itibaren Anadoluda 
Banksia s’eksiyonuna ait çamı Kı
zıl çarp ve Halkalıda seksiyon 
Banksiaya ait çamı da Halep ça- 
mıolarak teşhis ve iraeleri pek 
doğrudır.

Envam teşhis ve tesbiti için 
berveçhi ati usule müracaat ettim :

Türkiye’deki seyahatim esna
sında kozalakları hamil dalları biz
zat ve ziyaret edemediğim mevaki- 
deki eşcardan da türkiye orman 
memıırlan ve ya şayanı itimat eş
has vasıtasile çam dalları getirttim. 
Bu süretle elde ettiğim numunele
ri 1929 mayısında Ankara’da bu
lunan Pr. Weimar lı B o r n m ü  1- 
lere berayi teşhis irae ettim ; ve 
1980 kânunu sanisinde Almanyaya 
avdetim de Pr. Dr. P  i 1 g e r e, ve 
Berlin civarında Dahlemde Dr. 
M a t t f e l  de tedkik ve teşhis için 
gönderdim. Bu münasebetle mu
maileyhim Professörlere teşhis hu
susundaki mesbuk zahmetlerinden 
dolayı burada teşekkür etmeyi bir 
vazife telâkki ederim.

NETİCELER
Anadolunun muhtelif sahaların

da tabiaten yetişen çamlardan ko
zalakları hamil dalları toplayarak 
Almanya’ya getirdim. Getirdiğim 
bu materyali bu sahada mütehas: 
sis olan zevat kemali itina ile ted
kik ettiler.

Anadoluda yerli olan Banksia 
Mayr seksiyonuna ait çamların nu
munelerinin esnayi tetkikinde hiç 
bir yerde Halep çamımn dal veya 
kozalakları veya Sarıçamın numu
nelerinin tetkikinde Armenea ça
mının dal ve kozalakları bulunma
mıştır. Bundan çıkarmak istediğim 
netice şudur: Halepçamı da P. arme
nea gibi Ankdoluda mevcut değildir. 
Bu iki nevi çam eşcarı belki pek 
nadir olarak mevcut olabilir.

Akdağından alman sarıçama 
ait dal ' ve kozalaklar üzerinde 
vaktile Berlinde yapılan tetkikat 
esnasmda şüphe hasıl olmuştur. 
Akdağa ait olan dal ve kozalakla
rın armenea çamına ait olup olma
yacağı keyfiyeti hususunda' tebel
lür etmiş bir kanaat mevcut değil
di. Yozgat cıvanndaki Akdağ çam 
ormanını teşkil eden eşcann sarı 
çam olduğu bu daf’aki tetkik netic- 
si tahakkuk etmiştir .

Bu dağ silsilesinde mevcut olan 
Sarıçamın yekdiğeri arasında ve 

Anadolunun diğer mevakündeki Sarı
çamlardan gerek şekil ve gerekse 
kışır itibarile arz ve dbrazetiği ta- 
halüf Almanyada muhtelif tenebbüt 
mevkilerinde yetişen Sarıçamlarda 
dâ bulunur. (Bu hususta Bornmüller 
tarafından akdağda yapılan seya
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hat neticesinde toplanılan malû
mat bir az aşagdıa yazılacaktır. 
Oraya müracaat) .

Anadoluda yapmış olduğum 
nzun tetkik seyahâtleri neticesinde 

• burada yerli olarak mevcut çam 
eşcarı hakkmda edinmiş ulduğum 
umumî kanaat şudur: Anadoluda 
yalnız bir sarıçam nev’i, bir kara
çam nev’i bir fıstık çam nev’i ve 
yalnız Bankisya Mayr sekisoyonu 
na ait bir nevi Kızılçam buldum. 
Şayanı teesüftürki Philipsson garbî 
Anadoluda yapmış olduğu İlmî tet
kikat neticesi Anadolunun teneb
büt mevsimine ait tanzim etmiş 
oldğu haritada Sarı, Kara, ve kızıl- 
çamı tefriketmeksizin «Çam» namı 
altmda irae ve yalnız fıstıkçamı- 
nı bazı ehemmiyetsiz noktadan tef* 
riketmiştir. Akdeniz havzasında 
yerli olarak mevcut eşcann-P. pinea

Endil, P. pinaster Sal, P. halepensis 
mili ve P. brutia Ten- neşvünema
larındaki hususiyetlerine dair her 
veçhi ati malûmatın derci faideden 
hali görülmemiştir: mezkûr çam 
envai sançam ve karaçamdan aşi-, 
kâr olarak tefrik olunurlar. Her ne 
kadar bu iki çam nev’i Akdeniz 
mıntıkasında tabiaten mevcut bulu- 
nurlarsada bunlar burada yüksek 
ve sert iklime malik mevaki’i iş- 
ğalederler. Sançam ve karaçamın 
intişar sahasımn merkez noktası 
Akdeniz havzasının hayli şimalinde 
bulunur.

Envai yekdigerinden tefrikeden 
evsafı mümeyyize gençlik şekille
rinde mevcuttur. Akdeniz havzasın
da yetişen çam envanun gençlik
teki eşkâli son olarak zikredilen 
envam gençlik şeklinden kuvvetli 
surette farkolunur.



A şağ ıda  sol ta r a f ta : H alepçann P . halepensis M ili. K oza lak  26.10.927 H a lk a lı Z ira a t m ektebindeki m eşçereden  alın- 
iniştir. Mezkûr meşcere su n î surette tesis ed ilm iş ve mahluttur. M ahlûtiyete iş t ir  âk  eden eşcarın  ekserisi H alepçam ı, 
K a ra ça m , E h ram î servi Gupressus Sem pervirens var. P ira m id a lis  (R e s im  ta b iî büyüklüktedir•).

S ağ ın da  y u k a r ıd a : K ızılçam  P. bru tia  Ten M anavgat?ta M ilas ça y ı c iv a r ın d a  400 - 850 m . a ra s ın d a k i ir t i fa d a n  
a lın m ıştır  (  tab iî büyüklükte ) .

Soldaki fid a n  : K ızılçam . A nkara fid a n lığ ın d a n  a lın m ıştır  ; b ir seneliktir. Tokum  A nadolu ’n u n  cenubu g a rb isin d en  
getirtilm iştir 1.10.927 ( \  tabiî büyüklükte ).

Sağdaki fidan  : Sarıçam  P . silvestris L . b ir senelik. H alstenberg orm an  f id a n l ığ ı ; A n ado lu ’d a k i n eşvünem ası a y n ıd ır  
( i  tabii büyüklükte ).
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Toroslarda takriben 1000. ın. irtifada Pam uk deresi 
üzerinden Tovos silsilesine bir nazar,

P inus nigre ormanı

A yva lık  ile Bergama arasında  Kozak çayda  570 m. de 
Önde ve arkada, P in u s brutia ile sağında ve solunda 

genç fidan ları arkada yaşlı fıs tık  çamları
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S a r ı  v e  k a r a ç a m

i r  s e n e lik İ k i  s e n e lik  | Ü ç  se n e lik
Fidanın fevkattürap kısmının 
şekli Çam tipi Çam tipi Çam tipi

F ilkalar F ilkalar ilk sene ibrelerinden 
daha kısa.

ip tid a i ibreler ve ibreleri taşı
yan sürgünler.

İ lk  sene ibreleri filkalardan 
daha uzundur ve yalnız kısa 
sürgünlerin ibrelerinden daha 
kısadır . Takriben 35 mm tü 
lünde .

Çift ibreyi havi kıza sürgünler 1  ̂
ikinci sürgünlerin kaidesini te- l 
eavüz ederler. Takriben 68 1 
mm tülünde . 1

Kısa ibre sürgünleri üçüncü 
sürgünlerde harşef yapraklan
m a mihverlerinde bulunur . 
Hk sene ibreleri bu  sürgünler
de yoktur.

İp tid a î ibrelerin  adedi .
İp tidaî ibreleri Akdeniz havza
sı çam ları ibrelerinden daha 
azdır.

ı ip tid a i ibreleri kaybolurlar ve . 
1 tedricen harşef yapraklarına 1 

tahavvül ederler.

j İptidaî ibreler yerine harşef 
i yapraklan kaim olur.

İp tid a î ibrelerin  vaziyeti
İp tid a î ibreler Akdeniz havzası 
çam lannkinden irtikâz itibarile 
pek se y rek tir le r .

İp tidaî ibreleri artık göze çarp
mazlar.

■

K ükıin tü lü
K ökün tü lü  sakın  tü lünün  iki 1 
m islid ir .

K ökün tü lü  sakın tü lünden  bit 
kaç defa büyüktür.

■ 1 Kovvetii surette derine doğru 
\ tecessûm  eder.

K ükün  şekli
Cezri asli teşekkü la tı Akdeniz 
havzası çam larında olduğu gibi 

| ayan değildir.
Vazıh b ir cezri asli şekli .

1  . ■

F ilk a la r İp tid a i ib rele rin  tü lü  K ısa sürgünlerin  ib re len
 ̂jn m  . m m  m m

S arı gam 
K a ra  » 25

35
38

60 (50-70) 
96
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İddialarını Malejeff tarafından 
(t>LG, Miti ) 1929 salnamesinin 
182 inci sahifesinde P. pithyusa ve 
1\ olda rica Me , « Toros - Kafkas 
Florasınin bu ikitipik çamı hakkında» 
yazdığı makaledeki iddialerile mu
kayese edilirse fikirlerimizdeki te- 
halüf tesbit edilir. Yalnız Anadoluda 
Banksia mayr seksiyonuna ait ça. 
mm Halep çamı olmadığında her. 
ikimizde müttefikiz. Anadoluda 
Banksia M. sekisyonuna ait olan 
bu çamı Bornmüller, Pilger ve 
Mattfeltt,in teşhisine nazaran ben 
kızılçam - P. brutia olarak göster
diğim halde, Malejeff bunu mezkûr 
salnamenin (146) inci sahifesinde 
Han del - Mazzetti nin malûmatına 
istinaden P. pithyusa olarak irae 
etmektedir. P. prutia ve P- bith- 
yusa,nm salıai intişarını Malejeff 
bir harita üzerinde tersim ve bu 
harit DDG. nin salnamesine ilâve 
edilmiştir. Bu haritaya nazaran P. 
brutia nm intişar sahası Kıbrıs ve 
Girit adalarına münhasır kalmakta
dır. Türkiye. ( Anadolu ve Trakya) 
ve Suriye için yalnız P. pithyusa 
gösterilmiştir . P. haiepensiz, P. 
eldarica , P. brutia bu haritada 
esasen meycut değildir.

Malejeff in fik ri; bu çam en- 
varnın Anadoluda sahai intişarı 
hakkmdaki fikirlerin mütebeddil 
olduğunu ve belki de hali hazır da 
daha bu envaın Anadoluda sahai 
intişarı hakkında muhtelif fikirler 
mevcut olduğunu isbat etmektedir.

Evvel emirde Malejeff Kızıl- 
çam - P- brutia ve P. pithyusa nm 
intişar sahası hududunun , Halep 
çamı P. halepensis ve P. eldarica

dan daha karışık olduğunu itiraf et
mektedir. Malejeff tenebbiit mevki’i 
olarak •

P. eldarica için; merkezi mave- 
rayi kafkası göstermektedir. Yani , 
bu çam nev’i için Türkiye teneb- 
büt mevki’i değildir.

Halep çamı P. halepensis için 
d e : bütün Akdeniz havzası seva- 
hili - Avrupa, Asya, Afrika, Garpde 
Portekizden Anadoluya kadar; 
Şarkta Suriye, İrak -

Malejeff’in ifadesine nazaran 
Handel - Mazzeti Halepçamma ai
diyetine şüphe olmıyan Elmadağı 
mailelerinden alınmış bir dal gör
müştür. Bunün üzerine mumaileyh 
Halep çamının Halebin şarkında 
hakikaten mevcut bulunduğuna ka
rar vermiştir. Siehe şifahî izahatile 
Halebe yakın olan mevakide Ha
lep çamına tesadüf etmediğini söy
lemektedir. Keza ben de Halep 
civarında çam görmedim. Yalnız 
Stöger, evvelce de zikr edildiği gibi, 
Halep çamı için Halebin şimalin
deki Kürtdağını tenebbüt mevki’i 
olarak göstermektedir. Fakat bu 
iddiayı tevsik eder ortada bir vesi
ka yoktur. Anadolunun Banksia 
seksiyonu çam nevine dair fikirle
rin tebeddülü dolayısile bu husus
ta  bir vesika olmaksızın bir karar 
itası gayn kabildir. Amanos civa
rındaki Elma dağına gitmedim. 
Siehe buraya bir kaç defa seyahat 
etti, keza mumaileyhin dahi Ana- 
dolunun Banksia seksiyonu çam 
nevine ait fikirleri mütebeddil- 
dir. Evvela mumaileyh Kotschy ile 
birlikte Banksia seksiyonuna ait
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Halepçamı için 300 m! ye kadar 
olan münhat mevaki’i ve daha yük
sek mevakiide kızılçam için teneb 
büt mevkii addetmek istemiştir. 
Fakat burada, Anadoluda hiç bir 
tarafta Halepçamı mevcut olmadı
ğını tekrar iddia edebilirim. P. 
maritima , P. pinaster hakkında 
malumat mevcut değildir. Bu iki 
çanım Türkiyede tabiaten mevcut 
olmadığı hakkında fikirler mütte
hittir. Yalnız bunları Büyükderede 
Orman Mektebi Alisi fidanlığında 
ve Menşe’i bu fidanlık olmak 
üzere Belgrat ormanında Sultan 
Mahmut bendi ile Valide bendi 
arasmda sun’î surette yetiştirilmiş 
olarak gördüm. Tohumlar Alman- 
yadan Spâth tohum müessesesin- 
den getirilmiştir.

Kızılçam |  P. brutia için teneb
büt mevkii olarak Ascherson Grâb- 
ner berveçhi ati mevakı’i irae et
mektedirler : Calabrien (1), Anado
lu dağları, Suriye, Kıbrıs, G irit; 
Bpissier Şark için : Girit dağları, 
Sakız Adası dağlan (Orplı. Halep- 
çamı olarak ) Rodos , Antalyanm 
yukarsmdaki dağlar. (Bourg: Halep- 
çamı olarak) (Bu civardan almış ol
duğum numuneler kızılçam olarak 
teşhis edilmiştik ), Kilikyada Köte
ğin yu karsında ( bu civardan aldı
ğım numuneler keza kızılçam ola. 
rak teşhis edilmiştir), Torosta Ana- 
mas dağında , Maraşta Ahır dağın
da - Mar’aş paftası, - Samsunun yu- 
karsmda |  Pontos sahası - ( Telli
li atscheff).

P. pithyusa: Handel-Mazzeti ye 1

nazaran îstanbulda Büyükadada 
tabiaten yetişip bahusus Adanın 
sırtlarında ve Şimal tarafında vasi 
orman teşkil eder. Halbuki benim 
ayni ınevakiden alarak Almanya- 
ya beraberimde getirdiğim numu
neler kızıl çam olarak teşhis .edil
miştir. Professor Bornmüller aynı 
meşcereyi dikkatle tetkik - mahal
linde - ve Banksia seksiyonuna ait 
olan buradaki çamları kezalik kı- 
zılçam olarak irae eylemiştir. Mar
mara adalarında mevcut çamlar 
hakkında diğer alimlerin fikirleri
ni de berveçhi ati kaytediyonım:

Büyükadada orman feşkil eden 
çam lar:

Tchihatseheff tarafından Sahil- 
çamı P. maritima olarak,

Cumani tarafından 1866 da Ha- 
lepçamı P. halepensis olarak,

Handel - Mazzetti tarafından P. 
pithyusa olarak I

Professor Bonmülîer tarafından 
1 Büyükadada bizzat m ahalîmde 
Professor Dr. j Taraflarından 
Pilgr ve Pro-f Berlinde nu- 
fessor' D r . ı nameler üze- 
mattfeld ) rinde

olarak teşhis edilmiştir.
Marmara adaları üzerindeki or

manlarda yalnız Banksia Mayr 
seksiyonuna ait bir çam nev’i mev- 
|uttur. Doğrudan doğruya sureti 
mahsusada Büyükada çamlan üze
rine nazan dikkati celbetmek iste
yişim burasının çok kerre ziyaret 
edilen ve ulaşılması kolay bir 
mahal olması dolayısiledir. Bura 
çamlan hakkında verilen malûmat(1) Cenubi İtalyada — Mütercim —

K
ızıl çam
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ilaha kolay ve daha evvel tetkik 
ve mahellen mukayese edilebilir.

Malejeff; Handel -Mazzetti nin 
Trabzon havalisi Florasının tetkiki 
için yapmış olduğu seyahat netice
sinde Biiyükada çamları hakkında 
verdiği malumattan Kasta nıon uda 
Avietlemann tarafından ve Pontu- 
sun Zigana dağında Bornmüller 
tarafından ve Torosta Kölek civa
rında ve köseolukhan ile Adana 
arasında Kotschy tarafından bulu
nan Banksia Mayr seksiyonuna ait 
ve Kızılçam olarak teşhis edilen 
çanılann kızılçam olmayıp P. Pi- 
thyusa olduğuna karar vermektedir.

Mumaileyh bu fikrini mezkûr 
çamların kozalaklarının büyüklü
ğüne ve ibrelerinin uzunluğuna is
tinat ettirmekte olduğu anlaşılmak
tadır. Fakat benim fikrime naza
ran Anadoluda yetişen Banksia 
seksiyonuna ait çamların kozalak
larının büyüklüğü ve ibrelerinin 
uzunluğu ve sertliği tenebbüt mev
kiine ve eşcarm sinnine nazaran 
fevkalâde değişir. Binaenaleyh bu 
evsaf fikrime göre Malejeff tara
lından bil a tetkik P. brutia ve P. 
pithyusa arasında birer tefrik alâ
meti olarak irae edilemiyeeeği gibi 
muhtelif ' müdekikler tarafından 
kızılçam olarak Anadoluda cem- 
edilen numunelerin kızılçam olma
yıp P. pithyusa olduğu hakkında 
da ceffelkalem mütalâa yürütüle
mez. Banksia Mayr sekisyonuna 
ait hangi çamm Anadoluda mev
cut olduğu suali şimdiye kadar 
izah ettiğim şekildeki tesbite naza
ran halledilmiş ve Halepçammın 
Anadoluda tabiaten mevcut olmadı

ğı anlaşılmıştır. Keza Banksia se
ki sy ona ait denizin yakınında muh
li at mevakide yetişen çamların 
Handel - Mazzetti ve Bormnüller’in 
biiyükada çamlarına dair serdettik- 
leri fikirlerle isbat ettikleri gibi 
Halepçamı addedilemiyeceği hali
kındaki fikrim bu veçhile de tahak
kuk etmiştir. Anadolunun Banksia 
seksiyonuna ait çamm kızılçam 
olup P. pithyusa olmadığı Anadolu 
çamlarından alıp Almanyaya getir
diğim numuneler üzerinde Pilger, 
Mattfeld’in numuneler ; ve Born- 
müller’in gerek numuneler ve ge
rekse Anadoluda yapmış olduğu 
tetkikatla ; ve diğer alimlerin keza 
tetkikatı neticesile subut mertebe
sine vasıl olmuştur. Tarafımdan 
izhar edilen fikirlerde şüphe hasıl 
olması ihtimaline binaen bu husus
ta Bornmüller, Pilger ve Mattfeld 
in fikirlerini berveçhiati ilave edi
yorum :

PROFESSOR BORNMÜLLER, PİL- 
GER VE DR. MATTFELD’in 

MÜTALÂALARI

20/ Teşrini Evvel/1930 tarihin
de Professör Bornmüller’in Weimar 
den yazdığı mektuptan < iki sene 
evvel birinci defa olarak berayi 
teşhis çam dalları nümunelerini 
gönderdiğiniz ve ben bunlar ara
sında hatta kırk senedenbeıi muh
telif teDebbüt mevakıinde yetişen 
yumuşak ibreli ve bence kızılçam 
olarak malûm olan çamları buldu
ğum zamam bu çamlar için size 
P. pithyusa ismini iş’ar etmek müş
küldü; Bahûsus Handel-Mazzetti nin 
1909 senesinde mahallî Florasının
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tetkiki için Trabzona yapmış oldu
ğu seyahat neticesi olnrak Ana
dolu kızıl çamının P. pithyusa ya 
aidiyetini ve Calabriya kızılçamı- 
nm şarkta yanız Girit ve Kıbrıs 
Adalarında tabiaten yetiştiğini is
pat ettikten sonra .. .

Bu esnada Anadulu’da (Büyük- 
ada da dah il) yapmış olduğumuz 
- hususile tarafımdan geçen sene 
Bithynin ve büyükadada - tetkikat 
ve tarafınızdan Anadolunun muh
telif mevkilerinden toplamış oldu
nuz İıümuneler bize P. pithyusa için 
irae edilen tefrik alametlerinin Gi
rit ve Kıbrısta yetişen kızılçamdan 
farklı olmadığını ve bu suretle P. 
pithyusa nm kızılçamın yamnda 
ayrı bir nevi olamayacağını öğret
ti. Nümuneler üzerinde ez harın 
vaziyetini tetkik ettiğimiz zaman 
zenebizöhrenin tulü müennes genç 
çiçeklerde ekseriya tahalüf ettiğini 
ve kemale gelmiş kozalaklarsa, 
bahusus kozalaklar açıldıktan ve 
harşefler birdenbire ayrılıp geriye 
tama mile büküldükten sonra, tama- 
mile merbut bulunduğu dala otur
muş olarak numayan olduğunu 
görürüz. Demek oluyorki şu suretle 
bu fark ta gaip olmaktadır. İbrele
rin tulü ve sertliğinin tahalüfü , 
Handel - Mazzetti nin dahi işaret 
ettiği gibi, nadir değildir. Büyük
adada, mesela merkezî mevakide 
müzekker çiçeklerle, memlu nisbî 
surette uziın ve sert ibrelere malik 
çamlara tesadüf etmiştimki, bu- 
çamlar boylarının kısalığı ile calibi 
nazarı dikkat olduğu halde gene ayni 
nev’e mensup idieler. Kalabrya , 
Kıbris ve Kafkasyadan (P. pithyusa

olarak irae edilen şeklin vatanın* 
dan ) yeni olarak aldığım mukaye
se nümuneleri mevcuttur. Maat
teessüf Büyükadada kozalakları ha
mil dalların alınmasına müsaade 
edilmedi. Tarafımdan toplanılan 
müteaddit çam dalları ve kozalak
ları ceblerimde sakladığım bir kaç 
paçaya kadar alındı* (1)

1889 ve 1890 tarilılerinde/Pon- 
tus Cappadokia ve Paphlagonia da 
yapmış olduğum seyahat netice
lerinde bu havali Florası hakkında
0 zaman müsvette olarak yazmış 
olduğum notlardan berveçhiati sa
tırları aynen kaydediyorum.

1 — San çam - P. silvestris L, 
Pontus galaticus: Amasyamn şi
mali . akdağm Alp nahiyesinde 
1000 - 1600 m., keza ayni veçhile 
Zigana dağında kızıl ve karaçam 
ile birlikte. Sivasta Yıldız dağında 
keza, Deveci dağ ( Route Amasya
1 Akdağ Cappadokia) Paphlogonia, 
İlgaz dağında köknar ile beraber 
Cappadocia borealis : akdağmda 
juniperus excelsa ile birlikte vasi 
orman teşkileder.

2 Kızıl çatal - P. brutiâTen: 
Pontus Australis (Pontus Galaticus): 
Yukarı ziganada Sıcak nahiyeler 
mailelerinde ve Amasyada ziganada 
500 1900 m. de , aynı veçhile ak
dağmda aşağı nahiyelerde. Türk- 
çede Keçiçamı- Ziegenkiefer L namı 
verilir. Halepçamma müşabih olup 
mezkûr çamda kezalik kozalaklar 1

(1) Îlmî bir tetkik için topladığı bir kaç 
tane dal ve kozalağın elinden alındığı hakkında- 
ki mumaileyhin iddiasını şayanı kabul görme
dim. Bunda bir yanlışlık olsa gerektir. — Müter
cim —
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müteaddit seneler sukut etmeksizin 
kalırlarsa da Halepçamından der
hal tefrik olunurlar: Kozalakların 
zenebi kısa, ekseriyetle heman 
merbut bulunduğu dala oturmuş 
olarak bulunup eğri bir zenep üze
rinde yatmış olarak değildir. Paph- * 
logoina da: Tosya ve Hacıköyü ara
sında ekseriyyetle görülmüştür.

Trovada kızılçam ve Torosta 
karaçam olarak tesmiye edilir.

3 — P. Nigra Arnold var. Pal- 
lasiana ( bu çamı vaktile Boissier’e 
nazaran Pinus Larcio Poit olarak 
yazıyordum, Fakat bu çam müstakil 
bir varyete olarak yalnız Korsika- 
da tabiaten mevcuttr). Pontus Ga- 
laticus et borealis : Hacılar dağın
da Amasya ile Samsun arasında . 
Amasyada Zigana dağında, Abacı 
dağında ve akdağda Sarı ve kızıl 
çam ile birlikte. Amasya ile Tokat 
arasında Çandı belde (Nadiren-çam- 
lı belde ben tesadüf etmedim - Be.) 
Sivasta Yıldız dağında , Cappado- 
cia da : Akdağda - Yozgat paftası - 
ve Erceyişte mevcut olmadığı an
laşılmaktadır. - Burada gerek tara
fımdan ve gerekse Bornmüller ta
rafından görülmemiştir. Be. -

Papldogonia: İlgaz dağında bü
tün dağ silsilesinde vasat mevaki- 
de takriben 1000 -  1800 m. arasın
da. Türkçede karaçam tabir olu
nur |

(Pontus havalisinde karaçam 
ve Toros havalisinde ise akçam 
olarak tesmiye edilir. Be.)

Kızılçam hakkında Bornmüller- 
in koleksiyonundaki hususî hatıralar:

«1 - Şarki Aııadoluda kızıl ça

mın tabiaten mevcudiyeti hakkında 
yukarıdaki malûmata müracaat 
edilmesi.

2 ~  Lydien : Izmirde yaman
lar dağında orman teşkil eder.

3 — Bithynien ve büyükada: Bü- 
ytikadada orman teşkil eden yal
nız kızılçamdır.

Tsehihatschefe nazaran Bü- 
yükadada sahil çamının vasi orman 
teşkil ettiğini bilahere haber al
dım. Esnayi tetkikatımda Büyük- 
adada böyle bir çam görmedim .

( Büyükadada sahilçamından 
müteşekkil ormana ben dahi tesa
düf etmedim Be.)

Bithynien: Bilecikten cenupta 
kâin bulunan Abaslık dağlarma 
giden yol civarına tesadüf eden 
tepelerde takriben 600 m. de- mün
ferit ve karaçam ile birlikte. Abas- 
lık dağında ( Bursa civan ) kara 
çamdan müteşekkil mütecanis bü
yük ormanlar mevcuttur. Burada 
Juniperus oxycedrus ve Quercus 
cerris ve Cistus laurifolius badehu 
pek az miktarda meşcerei asliye- 
nin altında ikinci tabaka teşkil 
etmek üzere bulunurlar, Fakat kı
zıl çam yoktur -

Vezirhanmda (Bilecik civarında 
Anadolu demir yolu üzerinde İs
tasyon) cenup cihetinde takriben 
400 m. ve kızılçamdan müteşekkil 
vasî mütecanis meşacir mevcuttur . 
Burada kara çanı yoktur/ Keza 
Lefke ile vezir han arasında demir
yolu boyunca - eski kozalaklardan 
teşhis edilen - güzel kızılçam or
manları trenden görülmektedir .
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Dik ve sarp dağ boğazlannda mün
ferit bir halde, urla ve muayyebat- 
la malûl kızılçamlar hemen her 
tarafta mevcuttur.»

Dr. Mattfeld l/Mayis/1930 tari
hinde vaki istizan üzerine ve Pro- 
fessor Dr. Pilgerle müşterek im
zalı berveçhiati satırları yazımıştır:

«1 — Halepçamı ve kızılçamın 
dallarının teşa’ubu noktasından yek- 
diğeriyle olan karabeti hakkında 
sormuş oldğumuz sualin cevabım 
Professor Dr. Pilger tarafından bu 
kerre neşredilen « Nebatat > kita
bında bulabilirsiniz. Bundan ma
ada mumaileyh. Professor Mayr’in 
dal teşa’ubu münasebeti hakkmdaki 
iddiasında haklı olduğunu ve yalmz 
bu münasebetin Mayr’in kabul et
tiği gibi mezkûr çam grupların
dan sabit olmadığını ilaveten be- 
yanetmekledir. Bu neviler bazı 
ahvalde basit bir dal ve tek bir 
kozalağa malik olabilirler. Fakat 
daha ziyade dallar Mayr tarafın
dan tarifedilen şekildedir. Yani 
her bir dal muhtelif şubelere (çok 
kerre ik i) taksim edilmiş olup her 
iki dal da inkişaftan evvel bir to
murcuk dahilinde bulunurlar.

2 ~  Çamlarnızm isimlerine 
gelince : Halepçamı ince, kısa ib
reler ve dar çengelvarî kıvrılmış 
kozalaklarile mevsuf bir çamnev’i 
olup tarafınızdan toplanılıp berayi 
teşhis göndermiş olduğunuz çam
lar arasında mevcut değildir. Fa
kat bu bir çok müelliflerin de ka- 
bûl ettiği’ gibi Halepçamınm Ana
dolu cenup sahillerinin bazı noktala
rında mevcut olmadığını büsbütün

19

iddia ettiremez. Suriye havalisinden 
getirilmiş ve hertürlü itirazdan ari 
Halepçamı nümuneleri bizde mev
cuttur. Bizzat Halep civarında Ha
lep çamı, Handel - Mazzetti’nin da
hi beyan ettiği gibi, mevcut değil
dir. Eski müelliflerin mevki isimle
rinden daima Cum grano salis 
anlaşılmaktadır. Çamlarınızdan yal
nız Halkalıdan almış olduğunuz 
Çam nûmunesi hakikî Halep çamıdır.

Diğer çamlar için kızıl çam ve 
Pinus pithyusa mevzuubahs olabi
lir. Bu iki çamdan dahi bizde nû- 
muneler mevcuttur. Bazı müellif
ler bu iki çam nevinin yekdigerile 
aynı veya aym çamın muhtelif 
birer şekli veya variyetesi olduğunu 
beyan etmektedirler. Eğer bu iki 
çamı ayrı ayrı birer nevi olarak 
kabul eden müelliflerin yazılan 
okunacak olursa bu iki çam bey
ninde beyhude olarak tefrik alâ
metleri taharrisine kalkışılır. 
Evvela ibrelerin tulü kuvvetli bir 
surette tebeddül etmektedir. Öyleki, 
bu alâmet her iki çamı yekdiğerin- 
den tefrik için bir vasıta olarak 
kullanılamaz. Kozalaklarda ise keza 
fark mevcut değildir.

P. brutia ve P. pitlıyusa’mn 
tabiî nümuneleri üzerinde yapılan 
esash tetkikattan sonra Professor 
Pilger ve ben bu iki çamın tama- 
mile yekdiğerinin aynı olduğu ne
ticesine vasıl olduk. Yalmz bazı 
hususlarda tehalüf eden bir nevi
dir. Sarıçamlarda da bu tahalüf 
vaki olabilir. Eski ismi P. brutia 
Ten. dir. Bu gruba dahil gönder
miş olduğunuz bütün çam nûmu- 
neleri bizce P. brutia Ten. olarak
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teşhis edilmiştir. Yalnız Bozantıda 
Torostan almış olduğunuz bir ko
zalak lıarşeflerinin fazla kabarık 
olmasile diğerlerinden ayrılmakta
dır. Kozalaklar Medvedew tarafın
dan tasvir edilen P. eldarica çamı 
ııın kozalaklarına tamamile müşa
behet arzetmektedir. Fakat ibreler 
sizin çamda numunelerine malik 
olmadığımız P. eldarica çammın- 
kinden hayli uzun olduğu söylen
mektedir. Fakat kozalak harşefle- 
rinin bu şeklinin P. brutia nm var
yetesi olmasına atf edilebilir. (1)

Koleksiyonunuzun ihtiva ettiği 
diğer enva tarafınızdan doğru ola-

(1) Bu kozalak genç bir Kızılçamın tepe sürgü
nünden alınmıştır, üç kozalak 1927 tepe sürgü
nünün en aşağı kısmının nihayetinde ve bir Müş
teri üzerinde hnlonuyordu. Bu nûmune 1928 
se  esi Kânunusanisinin 16/ sında Bozantı istas
yonunu yakınından alız edilm iştir ; Genç ağaç 
münferit bir surette ve iyi bir m evkii tenebbü- 
tiyede ve her taraftan mebzülen ziyaya maruz 
bir halde bulunuyordu.

. Onun için kuvvetli tepe sürgünü e  ve bi
naenaleyh bununla müterafik olarak tamamile 
hususî bir büyüklüğe ve muhaddep harşeflere 
malik kozalaklara ve kozalaklarsa Professör 
Dr. Pilgcr ve JL)r. Mattfeld in fikrine 
nazan P. eldarica nin kozalaklarına müşabehet 
arzetmektedir. Bütün bn tepe sürgünü Bozantı- 
dan hareket etmeden evvel bu civardan bir kaç 
tane daha kızılçam nûmunesi tolamak maksa- 
dile izam ettiğim iki Türk orman memnru tara
fından Bozantı İstasyonu kurlumdan alınarak 

«getirilmiştir. Harbi nmumî esnasında lokomotif
lerde kömür makamında istimal edilmek üzere 
istasyonun cıvarindaki kızılçam eşcarınm kat’ın- 
dan sonra yeniden tabiî surette yetişen istasyon  
etrafında münferiden ve binnetice mebzul ziya 
içerisinde büyüyen ve binaenaleyh ekseriya 
şüceyir halini ahzeden genç kızıl çamlar tepe 
sürgünlerinde, Berime getirdiğim kozalaklar' 
gibi, kuvvetli kozalaklar taşımaktadır. Benim 
arz a m ve ormancılık düşünce ve içtihadım hilafına 
olarak güzel tepe sürgünü aşırdan genç kızıl
mamda tabii ebediyyen eğri büğrü ve bodur 
kalmağa mahkûm olmuştur.

Benhard

rak teşhis edildiği için bizce uzun 
boylu söz söylemeğe lüzum yoktur.

Sarıçamlarda ; Anadolu ve Şar* 
kî ponfcus .çamlarının ayrı ayrı 
birer nevi olduklarma kani olama
dık. Zira Anadoluda yetişen çam
ların kozalaklarının şekilleri ve ib
relerinin kalınlığı bizde, Almanya- 
da, yetişen sarıçamlarda datesadüf- 
edilebilir. Kara çam dahi malûm
dur. i

Netice : Professor Bornmüller, 
Professör Dr. Pilger ve Dr. Mattfel d

P. brutia Ten. ve P. pithyusa 
Stev.ni aym nev’e mensup ve yek
diğerine tamamile müşabih olduk
larında hemfikir ve bu çam nevi 
nitı P. brutia ve P. pithyusa olar
ak iki ayrı nev’e tefrik edilmesini 

. kabul etmemektedirler. Kızılçam P. 
brutia daha eski isim olduğundan Ana- 
dolunun Banksia Mayr seksiyonuna 
ait çamların P. brutia Ten. namile 
ifadesi muvafık ve münasiptir. Keza- 
lik Pi'ger, Mattfeld ve Bornmüller, 
Şarkî pontus çamlarını ( P. arme- 
nea, P. pöntica, P. Kocbiana I  sa
rıçamın hususî birer varyetesi o l-; 
duğunu kabul etmemektedirler. Her 
üç şekildede mevkii tenebbütün 
yani dağ, bahusus yüksek dağların, 
müessir olduğuna kani bulunmakta
dırlar. A. Fomin Kırım ve kafkas- 
yada yetişen P. Kocbiana , Klotz 
nam çamı P- hamata Stev. ile 
aynı nevi ve P. armenea C. Koch. 
nam çamı P. montana var. cauea- 
sia Medew.- ile keza Aynı nevi ola
rak nazarı itibara almaktadır. Ke
za A. Fomin P.. ham ata Stev. ve 
P. silvestris Le- var. communis 
ve P. montana Mili, nam çamların ,
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üç şeklinin ibrelerinin teşekkülatı 
teşrihiyeleri vasıtasile yekdiğerin- 
den ayrı birer nevi olduklarına 
kani olm am aktadır. Mumaileyh 
bunları Engler nam zatın tetkikatı 
neticesile mükayese ederek bu 
hükmü vermektedir. Engler yapmış 
olduğu tecrübelerde münhat mahal
lerde yetişen sarıçamların kozalak 
harşeflerinin arzani maktamdaki 
reçine kanalları adetlerinin , yük
sek mahallerde yetişen sarıçamla
rın kozalak karşeflerinin arzani 
maktamdaki reçine kanalları aded- 
leribden fazla olduğunu isbat et
miştir. Bundan maada münhat 
mahallerde yetişen çamların koza
lak harşeflerinin hüceyratı arasın
da reçine ihtiva eden münferit 
reçine depoları mevcut olduğu 
halde yüksek mevakide yetişen 
çamların kozalakları karşefİerinde 
bunlar mevcut değildir.

Şimal çamlarının tomurcuklar- 
rında, Engler’e nazaran, reçine mik
tarı cüzî olduğu halde, münhat 
mahallerdeki çamların tomurcuk
larında kurumaya mani olmak için 
kuvvetli bir reçine kanalı sistemi
ne ihtiyaç vardır. Münhat mahal
lere getirilen şimal çamlarının to
murcukları gerek reçine kanalları 
adedi ve gerekse reçine depolan 
itibarile muhite uyarak sür’atle 
münhat mevki çamları tomurcukları 
gibi şekillerini tebdil etmektedirler.

Buna nazaran P. silvestris Fo
min şeklinde ibrelerin teşekkülatı 
teşrihiyelerindeki farkı sabit olma
yan ve mevkii tenebbüt ile tebed

dül eden bir fark olarak itibar et
mek lazımdır. Zira ibrelerde tıpkı 
harşefler ğibi olup teşekkülatı üze
rine şabsiyyetten, maada mevkii 
tenebbüt ve mevsimin tesiratı 
muhakkaktır. Schott’a nazaran ce
nubî Fransız çamları - sançam g 
ibrelerinin üst kısmında (5) alt 
kısmında (2), Alman ve Belçika 
sançamlan ise üst kısmında (6-8) 
alt kısmıuda ise (4) adet reçine 
kanallarına maliktirler.

Son olarak Pithyusa kelimesi
nin şeklitahririnden bahsetmek 
istiyorum :

Bu kelime Yunanca Ladin veya 
çam manasına gelen bir kelimeden 
inşikak etmiştir. Binaenaleyh h mn 
hazfile yalnız t. ile yani Pityusa 
yazılması lazımdır. Hayvanat alim
leri mesela Thaumetopea «pit- 
yocampa _> kelimesinde P ity j he- 
casını h mn hazfile doğru olarak 
yazmaktadırlar. Akdeniz memaliki 
Şark sahilinde İspanyaya ait Ada
lar gurubu bu çam ismine izafeten 
bu gün halen» Pityusen» adaları na
mile yadolıınmaktadır. Aym ismi 
pek eski zamanlarda İstanbul ci
varında Marmarada bulunan ve üze
rinde mevcut çam eşcarı ormanların 
dan Handel -  Mazzetti, Bornmüller 
ve tarafımdan kızılçam ııûmuneleri 
derç ve cemedilen adalar dahi 
taşımakta idiler. Professör Born
müller P. pityusa veya P. pithyu
sa olup olmadığını berveçhiati izah 
etmektedir :

Bu çam ismini karadeniz sahi-



linde kâin olan Pıtzunda nam şe
hirden ahzetmektedir ki eski za
manlarda bu ‘şehir « Pıtyus > tes
miye olunurdu.

Mezkûr şehrin civarında Pityu- 
sa nam çam pek ziyade münteşir-

Yd 4 —— 23

dir Fakat bazı alimler «Pithyusa» 
şeklini de doğru olarak kabul etmiş* 
lerdir. Pity hecasile bağlı olan yeni 
nebatat İsimleri meselâ Ajuga 
Chamaepftys daima h sız olarak 
yazılmaktadır.

Ahmet
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Her nevi sanayi kerestesi
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Ipeada’lı İli Haydar
İ S T A N B U L

Eminönü Selâmet Hanı birinci kat No. 1

Odun ve kömür üzerine

Toptan muamele yapılır
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METHAL
Almanya ormanları, ormancı 

tarafından kurulmuş bir san’at 
mahsulü, bakir orman ise, civarın
daki insanların tesirlerinden müm
kün mertebe azade olarak tabiat 
tarafından meydana getirilmiş bir 
eserdir.

Sun’î orman ile bakir orman, 
aynı ağaç nevilerinden teşekkül 
ettikleri takdirde birbirile mukayese 
olunabilir.

Almanya ormanlarında bulunan 
ağaç nevilerinden mürekkep bakir 
ormanlar yeryüzünde azalmışlardır. 
Böyle ormanları küçük mikyasta 
olarak yalnız Spessart’ta (Bavyera 
nın bir vilâyeti olup Almanya'nın 
ve belki de bütün dünyanın en 
güzel meşe ormanlarım ihtiva

eder. (*) ve Bavyera’nm şark vi
lâyetinde Falkenstein’da; büyüce- 
rek mikyasta Romanya, Macaristan 
ve Galiçya karpatlannda; daha 
büyük mikyasta olarak ta Türkiye 
de 1926-1929 senelerinde yaptığım 
büyük seyahatlanmda gördüm.

Almanya’da Picea exelsa ( adi 
lâdin I yerine Türkiye’de Picea 
orientalis ( şark ladini ) ve Abies 
pektinata (akgöknar) yerine Abies 
nordmanniana (nordman göknan); 
Fagus silvatica yerine Fagus or
ientalis (şark kayını) bulunmâsma 
rağmen Almanya’nın sun’î ormanı 
ile Türkiye’nin bakir ormanını 
mukayese etmek kabildir. Zira 
Türkiye ormanlarındaki ağaç nevi-

(*) Muteriza içindeki bütün türkçe tabirler ile 
diğer izahat ve mülâhazalar tarafımdan ilâve 
edilmiştir. — Mütercim
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terinin birbirlerine karşı olan mü- 
nasibeti aynı mönasibetin Alman
ya'daki şekline tamamile uyar. 
Nebatatçı olmayan kimse esasen 
Almanya ve Türkiye ormanları 
ağaç nevileri atasındaki küçük 
farkları göremez.

Bakir ormanın istihsal kudreti 
sun'î ormanınkinden büyük olur 
ve bu fazla istihsal kudre
tinin sebeplerine vukuf hasıl 
etmek suretile ormancı, Alman or
manının istihsal kabiliyetini yük
seltmeğe sevkedilirse Türkiye’nin 
bakir ormanı ile Almanya’nm sün’î 
ormanı arasında bir mukayese 
yapmak faydalı olur.

Dercedilen ve karpatlar ile 
Türkiye bakir ormanlarındaki tekip 
neticelerini gösteren cetvel bu or
manların istihsal kabiliyeti hakkın
da malûmatı havidir.

Burada zikredilen bakir orma
nın istihsal kudreti, her şeyden 
evvel mezkûr ormanların azamî 
değil; vasati kudretlerini gösterdi
ği için tetkike şayandır.

Fakat başka bir noktai nazar
dan da Türkiye ormanlarının ah
valini tetkik etmek ormancı için 
faydalıdır. Anadolu’da; umumî ik
limi, edafik (*) ve biyotik şartların 
«nebat mecmuai hayatiyesi, orman» 
m yer yüzünde mevcudiyeti ve 
yetişmesi üzerine yaptıkları tesira- 
tm  nisbeten küçük sahada kat’î 
surette isbatı kabildir :

(*)Edafon; (Edaphon) Toprak ile üzerindeki 
örtüde, bilhassa ümüslü toprakta yaşayan ve 
toprakla münasebetleri henüz anlaşılmamış olan 
zerilbayat heyeti mecmuasına derler. Bunların 
en mühimleri bakterilerdir.

İklimi şartlar :

Denizden stepe ve tuz çölüne 
gidildikçe rutubet fazlalığı ve ru
tubet noksanlığı; denizden ağaç 
hududunun yükseklerine, 4000 
metreye kadar çıkıldıkça hararet 
fazlalığı ve hararet noksanlığı.

Edafik şartlar :

Ratık Trabzon (Pontus) mınta- 
kasından kuru ve su ceryanlarm- 
dan mahrum, etrafı sarp dağlarla 
çevrilmiş iç Anadolu’nun çukur 
yerlerine geçildikçe ümüs zengin
liği ve ümüs yokluğu.

Biyotik şartlar :

Bir tarafta el sürülmemiş or
man, diğer tarafta hiç bir kaideye 
bağlı olmıyan katiyat ve memle
ketin umumî, iklimi ve edafik ah
valinin neticesi olarek serbest hay
van otlama yüzünden orman tah
ribatı.

Anadolun’un iklimi, edafik ve 
biyotik ahvali.

Philippson’a uyarak Anadolu’yu 
dört iklim mıntakasma ayıracağım. 
Philippson üç iklim mmtakası ayır
maktadır. Mumaileyh Trabzon ci
varını bir mıntaka saymakta ve 
benim yaptığım gibi, biri ratıp, di
ğeri pek ratıp iki mmtakaya ayır
mamaktadır. Bu dört mmtaka, or
manın bulunup bulunmaması ve 
ormanın nev’i ile tefrik edilirler.

Anadolu’nun umumî mümeyyeiz 
vasıflan (karaktersizliği) 8 6  ile 42 
şimalî arz dereceleri arasında, şi

Savt : 44 8 V.i : 4

mal, garp, ve cenup sahillerini 
havi yanmadadır. Deniz yüzünden 
2 0 0 0  metre yükseklere kadar dik 
olarak çıkan dağlar umumiyet
le denize muvazi istikamet arz- 
ederler ve yarımadanın içinde, 
kenar dağlardan daha alçak olan, 
ekseriyetle su ceryanmdan mahrum 
yaylâlarma ratıp deniz rüzgârlan- 
mn girmesine mani olurlar. Deniz 
kenarında ekseriya dar sahil par
çalan vardır.

Trabzon mmtakası umumiyet 
itibarile şu evsafı gösterir: Şimal 
sahilidir; dağlar şimale doğru bir 
dam gibi meyillenmişlerdir; bütün 
sene deniz havası kara havasından 
seridir, bu sebepten bütün sene 
zarfında denizden k araya. doğru 
ratıp hava ceryanı vard ır; su 
fazladır; yaz o kadar sıcak olma
makla beraber ratıp ve sıkıntılıdır. 
Kış ratıp, sert ve fazla karlıdır. 
Toprak eyidir. Orman çoktur. Or
man ağaçlan Almanya ormanlarm- 
kinin aymdır.

1 — Rusya’ da Batum’ dan 
Trabzon’a kadar olan Karadenizin 
şark ucundaki sahil kıt’a s ı : Kara
denizin şark kısmındaki dağların 
vaziyet ve yükseklikleri soğuk ve 
kuru rüzgâra karşı muhafaza eder
ler ; fazla ratıptır. Rus hududuna 
yakm olan Rize'de senede 2769 
mm. yağmur yağar; yağmur maz- 
rubu 190 dır. Orman : Türkiye’nin 
yegâne m m takasıdır; orman ladin 
(la), göknar (gö) ve kayından (ka) 
müteşekkildir. Dünya ihtiyacmm 
yarısını temin eden meşhur findik 
mmtakasıdır.'

2 — Karadeniz sahilinin garp

kısmı : Karadenizin şark kısmında 
dağların temin ettiği muhafaza 
burada azalır, dağlar alçalır, iklim 
Marmara denizine doğru gidildikçe 
Akdeniz iklimine yaklaşır; sahiller 
daha ziyade şimaligarbiye karşı 
açık vaziyet alırlar: ratıptır; Trab
zon’da senede 821 p i l i  yağmur 
yağar, yağmur mazrubu 54 ü bu
labilir. Orman : göknar - kayın ve 
bunlara inzimam eden çamdan (ça) 
mürekeptir, ladin yoktur.

3 — Dar olup cenup kenan 
ve Ege denizine dayanan, kısmen 
daha geniş olan garp sahili: Dağ
lar cenup sahilinde de ekseriyetle 
garba temayül ederler ; dağların 
güneş inşiaı şiddetlidir, bu sebepten 
yazın karalar denizden daha sıcak
tır ; yazın karadan denize doğru 
hava ceryanı vardır,' bu yüzden 
yaz yağmursuzdur ; Akdeniz iklimi 
caridir, yani üç yaz ayı zarfında 
2 0  mm. den az yağmur ~ yağar ; 
kışın ise yazın aksine olarak hava 
ceryanı denizden karaya doğrudur. 
İklim mülayim ve bol yağmurludur. 
Toprağın kışın aldığı rutubet yağ
mursuz yaz mevsiminde de kifayet 
eder ve orman barındırmasını 
temin eyler ; lâkin hararet şe
raiti ve yazın kuraklığı dola- 
yısile buradaki ormanlar Ka
radeniz orm rnlanndan başka ağaç 
nevilerinden terekküp ederler. Dağ
ların en yüksek yerlerinde sedir 
(katran) bulunur; göknar - Abies 
cilieica - (Toros göknarı) ve kara 
çam ancak yüksek yerlerde yeti
şirler. Kayın (*) ve sarıçam yoktur.

(*) Siche’ye nazaran kayın Anadolunun ce
nubunda Amanos dağında vardır.



Bakir ormanda 1 hektarlık tecrübe sahaların*.
1 hektar için kalın odun (Derbholı) miktarı
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1 gö 231 60.264 33 994.35 ka A yancik
11 > 207 149 63.4 40.5 785 0.63 » OU M

180 4.J 1 ik 5.951 30 89.25 1683.60Q > 268 51.88 35 907.80 > 59 64.6 40 872.5 0.78 1067.50
15 | 243 48.34 50 32 773.44 » 73 7.8ü 30 109.82 1017.62
4 i 292 48.98 31 759.18 » 80 1 l 11.44 44. 30 170.60 944.04

13 1 230 210 31 726 1.14 170 58 1 (. ao7 28 113.01 872.19.
10 i 170 130 57.9 37 569 0,99 * 120- 5o \ 25 113. 0.61 839.00
9 » 243.3 » 62.8 30 159. 1.26 728.00
5 ı 221 147 395.33 1.15 » 95 49 I 452.5 695.80

l gö la 200 275 60—95 30 1862 Karadeniz,^
K lopotam os

110. 1.31 506.33

O * 525 36—82 12—25 1777 1862.
3 > » 425 29—87 12—26 1454 1777.
4 i » 325 35— 101 15—20 1193 1454.
5 > » 200 49—98 30 1147 1193.
t) * > 300 35— 105 15—20 1110 mevcut kayınlar nazarı

dikkate alınmıştır 1147.
I | > 1175 3—76 3—25 1051 1110.
8 > » 350 39—63 12—22 592 1051.
9 i » 1125 16—51 5—20 566 592.

10 > > 400 39—55 1 2 -2 0 485 566.
485.

Bümitresti civarında

I gö la 170 130 17.992 42 19.6 151.64 reçineliler ölçülmüştür reç=0.8 ka=0.7 353.85 505.49n > 170 172 38.56 53 24.5 406.23 La =0.6 gö=0.05 ka=0.35 218.75 624.98m > 170 245 38.62 55 25 630.17 kayın reçinenle n n  kesri La=0.2ö £tö=0.50 ka=0.25 215.06 840.23IV gö 60 765 253.00 halinde tahmin edilmiştir kayın 3mktur 253,00

Karadeniz*» A yancık
12
7

—
{reçineli yoktur

ka 140 317 
180 358

40.7 32.8 462.2 0.75 
316.

462.20
316.00

3 ça 385 37.15 21 366.70 > 265 1.13 20 11.53 378.23
8 ça gö 57/186 274 18.47 15—30 15—32 192.59 > 57/186 361 11.70 15—52 17-31.8 131.9 323.68
6 ça 161.90 > 131.70 293.60

tç&nadolu’dı

Kayın
f

Keçialan
I ça 132 7.524 27 15 51.58 1 f

172 33.712 50 24 314.64 / yoktur { 366.12
n » 108 8 .1 0 0 31 16 59.40 1

{ 338.64156 29.484 49 21.5 279.24 I
Ol » 140

1 8 0
9.94

2 2 .6 8
30
40

20.5
24.5

91 1 
244.80 1

#
. . . .  i 335.80

M ülahazat

Kısmen yüksek tahsil gürmüş , kısmen ameliyat 
mektebi mezunu AvusturyalI ormancılar ve Prus- 
ya’lı bir yüksek memur mülazımı tarafından te- 
kip edilmiştir.
Tecrübe sahalarının büyüklüğü 0.56—1.49 ha ara
sında. Tecrübe sahalarını gördüm.

Tecrübe sahalarının uüs’atı 0.04 ha.
Bir Rum hızar ustabaşısı tarafından tekip edil
miştir.
Tecrübe sahalarını gördüm.

1918 senesinde Cberforstmeister Zfırner ile bir
likte tarafımdan tekip edilmiştir.
Tecrübe sahası 1. Birçok reçineliler tekipten evvel 
kesilmiştir. Çuğu gö. La. az. 1-3 tecrübe sahaları 
nın vüsati 0.99 - 1.13 ha.
1.671İ4 santimetre uc kutrunda tepeleri alınmış ^üv- 
3.00/delerin vasati hacmi. Tecrübe sahası 4, kesildik- 
3,*®(ten sonra kabuksuz ölçülmüş. 0. 0928 ha.

j Filizden olma. Tecrübe sahası 7=1.06 ha, 
j 3=0.98 h, 8=1.21 ha.
| Çam=Piııus silvestiris. No 1-5 te zikredilen zat- 
! 1ar tarafından tekip edilmiş ve tarafımdan kısmen 
I görülmüştür.

Çam=Pinus silvestris.
Herbiri 0.25 ha büyüklüğündeki tecrübe maktala
rı bir Türk orman memuru tarafından tekip edil
miş ve tarafımdan görülmüştür.
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Toprak teşekkülü ti az, iimiis te- 
şekknlâh zaiftir.

4 —: İçanadolu yabis mmtaka 
olup bütün sene kuraklık hüküm 
sürer. Yaz açık havalı ve kuru, 
gün şiddetli sıcak ve gece serin
dir. Kış şiddetli donlarla soğuk ve r 
yağmursuz geçer. Mayıstan Ağus-

ya kuraklıktan muhafaza için hu
susî teşekkülâtı haizdirler; ekserisi 
kurak mevsimi tohum tanesi veya 
yumru halinde toprakta geçiren se
nevi (bir sene ömürlü) veya soğa
nı havi nebatlardır. Ratıp iklimler
de olduğu gibi nebatların ömrü 
sıcağın azalmasile kışa doğru bit-

Pozantı civarında takriben 1500 m. de Abies cilicica
ve genç sivri 

tos nihayetine kadar olan teneb- 
büt mevsiminde yağmur miktarı 
100 m. m. den azdır. Hava rutube
ti Temmuz ve Ağustos aylarında 
öğle vakti çok defa sıfıra düşer. 
Bu mmtaka steptir, orman yoktur 
ve hiç bir zaman da yoktu; teneb- 
böt seyrektir, nebatların arasından 
her yerde çıplak toprak görünür. 
Nebatlar en çok 25 sm boyunda 
olup kuraklığa karşı mukavim ve-

tepeli Sedirler
mez; bilâkis temmuz ayı içinde 
rütubetin zail olmasile nihayet 
bulur.

Toprakta hiç bir türlü ümüs 
yoktur. Stepte sarp dağlık yer
lerde vardır; su ve rüzgâr bilhas
sa dağlardan, nebatsız olduğu için 
gevşek bulunan ve esasen az olan 
mütecezzi tabakamn ince toprağı
nı bir maniaya uğramadan tamâ- 
imle sürüp götürebilir ve çok de-
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fa kayalıklar çıplak bir halde mey
dana çıkar. Dağlarda toprak örtü
sü ekseriya hiç bulunmaz.

İklim ahvali hakkmda malûmat 
verildiği esnada edafîk ahvale de 
kısaca işaret edildiği için Türkiye- 
nin biyotik ahvaline geçelim:

Türkiyenin büyük bir kısmı

den daha eyi istifade edemezsede- 
evvelemirde hayvan yetiştirmeğe 
ve hayvan otlaklarından (mer’a) 
istifadeye ihtiyaç arzederler. Ot
lakçılık ta zamanla mahduttur; 
stepte temmuz ayında tenebbüt 
ve onunla beraber de otlakçılık ni
hayet bulur; bilhassa havvanlara

Bosöyük 1700 m. de Göktıaı 
önde genç Fit

steptir; step.veya tuz çölü iklimi
ne girmiyen memleket akşamının 
çoğu sarp dağ sathı maillerinden 
müteşekkildir. Bir taraftan rütube
tin azlığı, diğer taraftan arazinin 
sarplığı ziraata salih olan mmta- 
kayı son derece tahdit ederler. 
Çift arazisi vüs’atinin azlığı dola- 
yısile Türkiye az meskûndur ve 
ziraatla ma işi yeti erini temin etmek 
için ahali - eğer Türkiye suların
dan ve sulamadan (irva) eskisin-

( Abies Bornmülleria/na )
/us silvedris
verilecek su kalmaz. Mevcut dağ- 
mer’aları da ancak muayyen bir 
zaman için hayvan otlatmağa mü
saittir. Ot yetiştiren toprağı havi 
çayırlar hemen hiç bulunmadığı 
için kışın hayvanlara ahırlarda 
yedirilecek kuru ot, keza arpa, yu- 
lâf ve sair yemler de yoktur; hu
bubat mahsûlü tamamen insanların 
maişetine sarf edilir; kurak sene
lerde buna bile kifayet etmediği 
vakidir. Halk için hayvanlarım
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sulama k ve otlatmak üzere orman
lara göçmekten başka çare kalmaz. 
İhtimal ki bunda da gezgincilik 
arzusu vardır ve itiyat haline gir
miştir. Halâ sabit ikametgâha ma
lik olmayan göçebe halk vardır ; 
diğer köylü halkın çoğu sabit ika
metgâha malik olmakla beraber 
yazın hayvanla rile ormana ve or
man içinden mer’a ve sulaklara 
göçerler. Bu suretle otlakçılık, 
bilhassa bellibaşlı mer’a hayvanı 
olarak keçi; Anadolu’nun garp ve 
cenubunda ormanı tahrip etmekte
dir. Taze ot yetiştiren ve hayvan
ları kolaylıkla gözlemek için or
manda açık bir saha meydana 
getiren yangın bu tahribata yardım 
eder. Hiç bir kaide gözetmiyen 
ağaç kesimi, alman kereste ve 
odunun sun’î teşcir ile telâfi edil
memesi ve tabiatm yetiştirdiği 
fidanların hayvanlar tarafından 
imhası, binlerce senenin meydana 
getirdiği bu itiyatlar ormanın mah
vım mucip olmaktadır. Orman 
ancak insan ve hayvanın yaklaşa
madığı yerlerde emniyet altındadır 
ve yalnız böyle yerler bakir orman 
barındırmaktadır.

Türkiye’de biyotik ahval orman 
için bu merkezdedir.

Gösterilen harita resim leri:
Arazinin teşekkülatı,
Yağmurların sureti taksimi,
Toprak tiplerinin sureti taksimi 

mi ve,
Anadolu’da ormanın intişarı 

arasındaki münasebet ve irtibatı 
irae ederler.

Orman haritası Türkiye orman

larının vüs’atını 13.5 milyon hektar 
göstermektedir. Haritanın verdiği 
bu miktarın doğruluğu mutlak 
olmamakla beraber ormanın mem
leketteki intişarını eyi ve doğru 
olarak göstermektedir. Türkiye 
Hükümeti; ormanlarının vüs’atmı 
8.5 milyon hektar tahmin etmekte
dir ; bu tahminin neye istinat 
ettiği hakkında malûmât edinme
dim ; orman haritaları olmadığı 
gibi tasarruf ve intifa hudutları 
da yoktur; ormanın nerede bitti
ğini ve nerede başladığını kimse 
bilmez. Türkiye’nin umumî vüs’atı 
hakkmdaki ifadeler de birbirinden 
çok uzaklaşmaktadır. Bana Türkiye 
Hükümeti tarafından memleket 
vüs’atınm 750.000 murabba kilo
metre olduğu beyan edilmiştir. J. 
Riedel, Knauer’in W eltatlas’mda 
Türkiye Cumhuriyetinin vüs’atmı 
1.280.000 mklm. olarak kaydetmek
tedir. Harita yoksuzluğu düşünü
lürse bu muhtelif rakkamlar ara 
sındaki farka şaşmamak lâzımdır. 
Nüfusun mıkdan 1927 tahririni 
nazaran 14 milyondur.

Ormanın vüs’atmı gösteren 
rakkam içinde maki (Macchie) ve 
step çalılıklarının da bulunup 
bulunmadığı malûm değildir. Maki 
Akdeniz mmlakasma mahsus bir 
nebatat heyeti içtimaiyesi olup 
kısmen daima yeşil, kısmen de kı
şın yapraklarını • döken, takriben 
adam boyunda bir çalı ormanıdır. 
Maki bilhassa deniz ile prinan 
arasında geniş bir saha işgal eder 
ve mangallar için odun kömürü 
tedarikine, hayvan gütmeğe yarar. 
Makiyi, Karadenizde. rododendron

mm
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ve Azalea pontica forman gülleri); 
garp ve cenupta Arbutus (kocaye- 
mişi), Cistus (ladenotu), Philiyrra 

(filarya- Akcakesme), Pistacia (sakız), 
Quercüs ilex (pirnal meşesi) karakte- 
rize ederler. Makinin iptidaî, yani or
mandan evvel (primer) veya sani 
yani ormandan sonra (sekunder) 
meydana gelmiş, orman tahribatı
nın bir neticesi ve koru ormanı
nın yerini tutmuş, insan ve hay
van tahribatının durmasile yerini 
tekrar koru ormanına bırakacak 
bir teşekkül olduğu ihtilâfhdır. 
Şu muhakkaktir ki maki, ormanın 
tahribi neticesinde koru ormanı 
mıntakasının büyük bir kısmını iş
gal etmiştir. Lâkin maki, Türkiye- 
nin koru ormanmda yerleşmemiş 
o kadar çok zıya nebatlarını ihtiva 
eder ki insan, hemen bu nebat 
mecmuasının orman tahribatı baş
lamadan evvel ormanın dışında 
mevcut olduğunu ve sonradan ko
ru ormanı* zararına genişlediğini 
kabul etmek istiyor. Memleketin 
iç tarafında orman hududundan 
içeri doğru giden ve step ile or
manı birleştiren bir çalı şeridi, 
çalılık stepi mevcut olup bilhassa 
Paliurus ( karaçalı =  karaçaltı ) 
Pirııs elaeagnîfolia , Prunus 
amygdalina ( badem eriği ) , 
tüylü meşeler, ardıç gibi kısmen 
dikenli çahlar tarafından karakte- 
rize edilir. Bu mıntakanm ne de
receye kadar ormanlık sahaya it
hal edildiği keza malûm değildir. 
Memleketin tayyare ile alınmış

fotoğraftan vasıtasile haritasızhğa 
en iyi ve en çabuk surette çare 
bulunacağı fikrindeyim. Aynı za
manda mesela Finlandiyamn şerit 
sistemi tarzında yapılacak tecrübe 
ölçüleri toprağın intifaı ve orma
nın keyfiyeti hakkında malûmat 
husulünü temin edebilirler.

Philippson 1916 da «Türkiye- 
de bakir ormanının israfı durmuş, 
muvazene teessüs etmiştir» diyordu.

Philippson’un bu kanaati hali 
hazırda maziye mal olmuştur. Ye
ni hükümet mühim teceddüt me
saisini yürütmek ve memleketin 
müdafaasını temin eylemek için 
paraya muhtaçtır; bu parayı, ham 
maddeler menabiinden istifade et
mek ve memlekette istihsali kabil 
bütüu mevat için harice yapılan 
lüzumsuz masraftan kısmak sure- 
tile temine çalışıyor. Memlekette 
kâfi miktarda kerestelik odun bu
lunduğu için odun ve odun mamu
latı ithalâtı için -yüksek bir güm
rük tarifesi koymuş ve odun (bu 
tabir ile umumiyetle kaşep kaste- 
dümektedir) ithalât yollarını ka
pamıştır. Bu sebepten memle
kette odun (kereste) fiatları o 
kadar yükselmiştir ki pazar yer
lerinden ( Piyasadan ) pek uzak, 
nakliyatı pek pahalı bakir orman 
lar bile kâr bırakıyor. Oduna ko
nan gümrük bu gibi bakir orman
lara el uzatmağa saik olmuş; Phi
lippson tarafından methedilen mu
vazene bozulmuştur.
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Türkiye ormanlarının meşcere ahvali 

Türkiye ormanlarını teşkil eden ağaç nevileri

Esas ağaç nevileri 
YAPRAKLI AĞAÇLAR

Meşeler :
Ak meşeler: Quercussessilis—, 

Q. pedunculata (akmeşe) P'ubessens 
(tüylümeşe), conferta (macar me
şesi), libani (Lübnan meşesi).

Kızıl meşeler : (bu tabirin Ame
rika nevi olan kızılmeşe ile müna- 
sibeti yoktur. ) Q. cerris ( kermez 
meş.) aeğilops (palamut meşesi).

Daima yeşil m eşeler: Q. ilex 
(pırnal meşesi) Coccifera (kermez 
meşesi). Daima yeşil meşeler ile 
yapraklarım döken meşeler arasın
da : Q. infectoı ia ******* - Bu meşe 
yaprak açtığı seneyi takip eden 
senenin ilk baharında yaprak dü
şürür - ve diğer bazı meşe nevileri.

Kayın :
Fagus orientalis ( şark kayını) 

Gürgen, Kayacık.

Dişbudak :
Fraxinus oxicarpa.

Titrek kavak :
Populus tremula.

İBRELİ AĞAÇLAR

( kara çam = akçam ), Brutia ( kızıl 
çam ) - bunun yakım olan halepensis 
(halep çamı) yoktur - Pinea ( fıstık 
çamı ).

Göknar :
Abies nordmanniana (nordman 

göknarı) ve bunun yakınları A. 
bornraülİeriana ile equi Toriana 
ve A. cilicica (Toros göknarı).

Ladin :
Picea orientalis.

Cedir :
Cedrüs libani.

Ardıç :
Juniperiıs exeelsa ( yüksek ar

dıç ), foetidissima ( kokar ardıç ), 
Oxycedrus (katran ardıçı) - orman 
teşkil eder -, drupacea - büyük se
mereli, daha ziyade münferit halde-. 
Orman hududunda sabina (sabin 
ardıcı) ve nana (bodur ardıç).

Tali ağaç nevileri 
YAPRAKLI AĞAÇLAR 

Kızılağaç:
Karadenizin şark kısımlarında 

Alnus barbata.

Çam  : K estana:

Pinus silvestris (san çam), Nigra Alçaklarda.
/
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Ceviz :
Juglans regia

Huş:
Betula verrucosa ( adi huş ) ,  

pubescens ( tüylü huş ). Yalnız yük
sek yerlerde, ender bulunur.

Çınar:
Münferiden umumî surette 

münteşirdir.
Styrax officinalis (teşbih).
Liquidambar orientalis (ambar 

ağacı=sığla ağacı «günlük )
Tilia argentea (gümüş yapraklı 

ıhlamur) umumî surette münteşir.
Ehramı kavak ( İtalya kavağı) 

sun’î surette yetiştirilmiş, iş mem
leketin karakter ağacı.

İBRELİ AĞAÇLAR

Porsuk :
Selvi :

) Cupressus sempervirens ( şark 
selvisi—İtalya selvisi) ,  piramidalis 
( elıramî selvi) ,  ve horizontalis . 
Sun’î şurette yetiştirilmiş, akdeniz 
mmtakasmda karakter ağacı

AĞAÇ NEVİLERİNİN İNTİŞARI

İklime tabidir:
Şimalde :

Karadeniz sahilinin şark kıs
mında bulunan ağaçlar : kayın, la
din, nordman göknar (şarıçam he
men hiç yoktur ) Alnus barbata .

karadeniz sahilinin garp kısmın

da: Bronmüller göknarı. akyın, sarı 
çam, karaçam, meşe.

Şimal sathı mailinde : göknar, 
kayın.

Cenup sathı mailinde aşağıdan 
yukarıya doğru meşe , sarıçam , 
karaçam

Ağaç hududunda : sabin ve na
na ardıçları.

En garbî kısımda - Marmara 
denizi - kızılçam - denize mütevec
cih alçak yerlerde - daima yeşil 
meşeler. Karakter ağacı selvi.

Garp ve cenupta : Kayın ve sarı 
çam yoktur; meşeler - daima yeşil
ler, dar yapraklılar, palamut meşe
si - kızılçam, sedir, toros göknan, 
karaçam, fıstık çamı, yüksek ardıç.

Yüksek yerlerde: katran, toros 
göknan, karaçam .

Şimal sathı maillerinde ve dar 
vadilerde : karaçam .

Daha alçak yerlerde: daima 
yeşil ve dar yapraklı meşeler, kı- 
zılçam. Burada kızılçam denizden 
daha ziyade uzaklaşır , Marmara 
denizindekine nisbetle daha yüksek 
dağlara çıkar.

Mahfuz , ra tıp , deniz yüzünden 
400 -  900 metre yüksekte, deniz 
yakınlannda :

Garp sahilinin ortasında: pala 
mut meşesi.

Kurak yerlerde; ardıç.
Karakter ağacı: selvi.
tç memlekette en ileriye soku

lanlar : Quercus pubescens wild i 
ile Q. iııfectoria oliv., sarıçam, ka
raçam, J. exelsa, J. foetidissima.

1 1 -------
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Yükseklerde ve şimal sathı- 
maillerinde:.sâriçâm.

Cenup sathı maillerinde aşağı
dan yukarıya doğru: meşe , kara
mam.

Karakter ağacı: Ehramı kavak.
Karadeniz sakilinin şimal sathı 

mailinde goknar ve kayın. ;

Cenup sathı mailinde: kızıİçam.
Bu izahatı tamamlamak için 

Anadolu'nun içinde Adapazarı ci
varında, Mudurnu suyunun Sakar
ya üe birleştiği yerde, fevzan 
mmtakasmda F. oxycarpa dan • mü
rekkep çok ğözel . mütecanis ve 
y aşk tem a m ile  kapalı, kıymetli 
bir bakır dişbudak ormanını da 
zikredelim.

Ağaç hudndu arz derecesine ve 
cihet temayülüne göre 1 2 0 0 0  ile* 
2600 metre arasındadır. Şimalde 
kavm | goknar , sarıçam: cenupta 
karaçam, sedir ve goknar bu hu
duda erişirler. Huş ve alçak ardıç
lar ağaç dududundan daha yuka
rıya çıkarlar.

Türkiye'de ağaçlatın intişarı 
üzermda müessir olan amil iklim ; 
ve meşcerelerin keyfiyeti- üzerinde 
müessir olan âmil topraktır. Top
rakta meşcerelerin inkişafı üzerin
de tesiri olan amiller tecezzi etmiş 
tabakanın ve madenî toprakla ka
rışmış faal ümüs tabakasımn ka- 
bıdıklarıdır. Türkiye'de suhur nevi
leri meşcerelerin ağaç nevilerine 
göre teşekkülleri üzerinde ağlebi- 
ihtimal büyük bir tesir yapmıyor. 
Fıstık çamı için toprağın madeni 
asknın bir tesiri olmadığını ispat

ettiğimi zannediyorum. İhtimal ki 
karaçam bu kaidenin bir müstes
nasını teşkil eder. Bir yerde kara
çamın mevcudiyeti,. orada kirecin 
bulunmasına mütevakkıf olsa ge
rektir. Dağların hattıbalâsmı hasıl 
eden sırtların güneşe karşı muh
telif vaziyetlerde teşkil ettikleri 
mailelerde ağaç nevileri hemen 
daima keskin surette değişirler.

SAF (MÜTECANİS) VE KARIŞIK 
(MAHLÛT) MEŞÇERELER

Trabzon (Pontus) mıntıkasında 
ve onun imtidadı olan yerlerde ka- 
ym-müstesna olmak- üzere yalnız 
buraya mahsus olan gölge ağaçla
rı hemen temamile karışık meşce- 
reler meydana getirilirler. Kavın 
büyük, saf meşcereler de teşkileder. 
Goknar ve ladin yalnız tek tek 
|  münferi) ve sık kapalılıkta (eski 
tabirle yüksek kesafette) küçük, saf. 
meşcereler halinde görünürler . 1

Zıya ağaçlarına gölge ağaçları 
ile ve kendi aralarında karışık 
olarak tesadüf olunur. Zıya ağaç
larından mürekkep büyük mikyasta 
saf meşcereler vardır. Saf meşcere
lerin mevcudiyeti iklimi ve edafîk 
ahvalin azami ve Asgarî mıktan 
ile meşruttur. Karışık meşcerelerin- 
ağaç dududundan geriye çekilme
sine bu iddianın ispatı gibi bak
mak kabildir. Ormanın ağaç hudu
duna yaklaşması neticesi olarak 
huşunet kesbeden tabiata rarşi yal
nız bir ağaç nevi mukavemet kud
retini haizdir. Karışma (karışıklık == 
mablûtiyet) daima ağaç hududu
nun oldukça gerisinde kaybolur.
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III Toprak tipleri, Dr. F. Giesecke

u * . 1 Kır ve esmer step topraklan Bataklıklar

m Kestane esmeri » o Podsollu skelettopraklar

E3 Rendziııa ve podsollu skellettopraklar eoD Feyzan ve çayyatakları
(53 Kırmızı topraklı anatoprakları Kırmızı toprak
S i  ve açık kestane renkli topraklar s Tuzlu »
(53 Kırmızı ve esm er oran topraklı skletle- 

topraklar o Gayrimuayyen

o Mevaki ( şehir ve saire )

O rm anlar

Dağlar

Y a ğ m u r  t e V Z İ a t l  Dr. Rudolî Fitzner
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Şu karışm a şekillerini tesbit 
edebildim :

Göknar 1 kayın; ladin - göknar 
kayın; sarıçam ■ göknar - kayın; se- 
dir - göknar; titrekkavak - göknar; 
titrekkavak - kayın ; sarıçam - ka
raçam  ; kızılçam - karaçam; fıstık- 
çamı-kızılçam; meşe - karaçam; meşe 
kayın ; dişbudak - ova ( sahra ) 
karaağacı.

Şu ağaçlara ait saf meşcerelere 
ras tg e ld im : . ;

Kaym ; meşe ; dişbudak ; kesta 
ne ; sarıçam  ; karaçam  ; kızılçam ; 
fıstık çamı; yüksek a rd ıç .

AĞAÇ NEVİLERİ MÜNAVEBESİ

Münavebe Bakir ormanda, ye
tişen yerinin ( tenebbüt mevkii =  
Standort) hususî iklimi ve edafik 
ahvalinin, geniş bir çıplak saha hu
sule getiren bir âfet neticesinde 
değişmesi ile vukua gelir.

Çıplak saha tekrar eski halini 
almak ve ormanı idame ettirmek 
için :

1 — Tohnmun geniş sahada 
intişarım ,

2 —- Güneşin çıplak sahaya 
yaptığı fazla tesir dolayısı ile ağaç 
nevinin ziyaya tehammülünü,

8  |  Aynı sebepten sıcağa da
yanmasını ,

4 — Genç fidanın kuraklığa mu
ayyen bir tehammülü olmasını (ru
tubetin azlığına dayanıklılık),

5 -  Muzur otlara galebe ede
bilmek için çabuk büyüme talep 
eder.

Gölge ağaçlan bu istenen şey
leri vermezler; onun içindir ki ta
biat büyük çıplak sahalan zıya 
ağaçlan ile doldurur.

Türkiye’deki ağaç nevilerinden 
titrek kavak ( huş yoktur ) bu me- 
talibata en ziyade tevafuk eder .

Karpatlarda böyle boş sahalan 
huş, titrek kavak, Saîix caprea bir
likte işgal ederler. Bu metalibata 
tevafuk etmek itibarile çam ikinci 
sırada gelir. Titrek kavak iklim ve 
toprağı gölge ağaçlarına hazırlar.
Eğer çıplak sahaya mahsus iklimi 
şartlar titrek kavak tarafından ber
taraf edilmiş ve yetişme yeri, gölge 
ağacı ormanı yetişme yorinin umu
mî, iklimi ve edafik ahvaline mü
savi şerait iktisap etmiş ise gölge 
ağaçlan yerleşirler.

MEŞCEEENİN KURULUŞU

Türkiye bakir ormanları için 
karakteristik ahval şunlardır:

Meşcere büyük sahada ayni 
karakteri taşır.

Meşeerelerin yaşlan yiisektir, 
genç yaş sınıflan yoktur.

Hakim ağcçiar takriben müsa
vi kuturdadır.

Meşcerenin her tarafında tepe- 
çatışı aynidir.

Büyük sahada ■ Pek yüksek ol- 
mıyan sathı maillerde sırttan va
diye kadar meşcere ayni oî,up ka
rakter talıavvülü ancak cihet te
mayülünün değişmesile husule gelir.

Seçme ormanına has basamak- 
vari çatı görülemez; bu, yalnız or-



Yıl : 4 14 Sayı : 44

manın tabiat ile mücadele ettiği 
sahalarda şakuli orman hududuna 
ve stepe yaklaşıldığı zamn tehas- 
sul eder. Seçme orman mefhumu 
ile bakir orman mefhumu biribiri- 
ne tevafuk etmez; buna mukabil 
seçme ormanı ile muhafaza orma
nı mefhumları birbirine uyar. Her 
biri yeknasak tepe çatısını havi 
iki tabakanın (katın) üst üste gel
mesi suretile teşekkül eden taba-

-. Clematis (orman as
ması) şerbetçi otu, asmadan iba
rettir.

Gölge ağaçlarının hakim oldu
ğu şimalde meşcere sıktır, fakat 
içinden geçilemiyecek gibi değildir. 
Yalnız orman gülleri ile defne kira
zı (Prunus laurocerasus) ve çoban 
püskülünün sık bir çit halini al* 
dıkları nehir yataklarında geçil
mesi müşküldür.

1800 m. de Lâdin - Göknar meşceresi genç bir Ladin ve Göknar
grupile (Picea orientalis,

kavari (katvari) kuruluşa sık tesa
düf olunur. Üst üste üç tabaka 
nadirdir.

MEŞCERE SIKLIĞI

Türkiye’de müstesna olarak ufak 
sahalarda, ratıp nehir yatakların
da, sık üst ve alt tabakayı ağaç
tan ağaca uzanan sanlıcı nebatları 
havi, içine girilmesi imkânsız, vah
şi, battı üsttiva ormanları manza
rasını gösteren ormanlara tesadüf 
edilir. Bu sarılıcı nebatlar Smilax

Abies Nordmaüniana )
İc memlekette ve cenupta or

man seyrektir; çıplak, enkaz ile 
örtülememiş toprak ormanı daha 
seyrek gösterir. Cenubun ırmak 
yataklannda zakkum (Nerium ole- 
dander L) Myrtus (Mersin) Vitex 
agnus castus ; ve Erika
verticillata çiçekleri ile pek lâtif 
manzara gösteren çitler teşkil 
ederler,

Sedir ile .toros göknarının bir
leşmesi de ancak seyrek meşcere- 
ler husule getirir. Cenupta yalnız 
sırı klik ve ağaçlık çağındaki kara-
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çam meşcereleri ile Toros göknarı 
meşcereleri sıktır.

BUDANMA (Dalsızhk derecesi)

izaha hacet yok ki seyreklik, 
gövdelerin dallı olmasını mucip 
olur; lâkin şimalin sık meşcerele- 
rindeki son derece düz, dalsız bu- 
daksız, kaim göknar ve ladin göv
deleri iç kısımlarında özün — bu

MÜSAVİ YAŞLILIK

Müsavi (bir irtifada) tepe çatısı 
ve takriben müsavi gövde kalınlığı, 
ağaçların takriben müsavi yaşlı 
olduklarım ifbam ederler. Ancak 
tepelerin ve gövde kalınlıklarının 
müsavi olması için mutlaka kat’î 
bir müsavi yaşlılık şart değildir. 
Tschermak ve Müller bakir orman

K üre Dağda 1800 m. irtifada  
ve infectoria)  ve

ağaçlarda özden bahs edilebilirse — 
etrafmda birçok siyah ( koyu) bu
daklar arzederler (boynuz dallan). 
Bunlar ağaçların gençlik çağında 
seyrek bulunduklanna delildir. Bu 
sebepten Türkiye’deki hızarlarda 
nadiren birinci sınıf çapta bir tah
taya tesadüf olunur. ( birinci sınıf 
kerestelik reçineli gövdesi Almanya 
da asgarî 18 metre boy ve onse- 
kizinci metrede asgarî 0,30 metre 
kutra maliktir)

meşe çaldığı ( Çuercus pubescens 
juniperns excelsa
meşcerelermin takriben müsavi 
yaşlı olduklarım kabul ederler. 
Ladin bakir ormanında ufak bir 
traşlama kesim sahası üzerinde 
yaptığım bir tecrübe 68 senelik 
bir yaş farkı verdi ; buradaki 
ağaçlar 127 ile 195 yaş arasında 
idiler. Diğer taraftan bazı ahval, 
meselâ Türkiye amenajman usu
lünde (*) meşcere orta yaşım n 
tespitindeki müşkülât, bakir orman

(*) Müellifin hangi usulden behsettigini anlamak 
güçtür. Bizde işlenmiş, sabit, hatta resmi 
bir amenajman tsulü yoktur.
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sari yaşta akaçlardan mürekkep 
olduktan ) aleyhine şehadei etmek- 

H erISSde bakir ormanî&nn 
müsavi yaşlılığı henüz esaslı su
rette izah edilmemiştir. Tschermak. 
Borsâ'mn bakir reçineli ormanla
rında müsavi yaşlılığın., meşcere- 
lerin son hayat devreleri esnasında 
tedricen husule geldiğini; Müîler 
iSe büyük orman yangınları neti
cesinde husule gelen Çıplak saha
ların aynı zamanda teşeccür ettik
lerini ve bunun neticesi olarak 
meşcerede, daha, genç yaşta mü
savi yaşlılığın tessüs ettiğini kabul 
ediyor.

Gölge ağaçlan için ahvalin 
ekserisinde Tschermak'm fikrine : 
ziya ağaçları için de umumiyetle 
Müller in izahatına temayül ediyo
rum. Yangın afetleri — şimşekten 
husule gelmemiş olsa bile — ziya 
ağaçlan için hergfın tekerrür eden 
ahvaldendir. (■*)

Bakir orman, muvazene vazi
yeti ve muvazene halinde kalmak
taki gayreti tarafından karakterize 
edilir. Meşcerelerin muvazene hali 
en iyi surette yüksek yaşlılık ve 
meşcereyi teşkil eden ağaçların 
yaşlarının takriben müsavi olması 
üe temin olunur. Müsavi yaşlılı
ğın haricî tezahürü, takriben mü
savi kılındıkta ağaçlar ve onların 
teşkil ettikleri yeknasak tepe ça
lasıdır.

İp i MOÎIer, Avrupa'nın cenubnşarkî kısmındaki 
bakir ormanlar hakkında tetkikatı havi 
doktora tezi olarak yazdığı üç kısımlık 
krtabmda yangınların mühim bir kısmının 
şim şekten hnsaie geldiğini iddia etmektedir.

Mütercim

TENSIL ( GENÇLEŞME =  GENÇ
LEŞTİRME)

Bakir Ormanlarda en ihtiyarlar 
da dahil olduğu halde ağaçların 
her zaman ve çok miktarda tohum 
vermeleri ile temin olunur.

Bu tohum verme keyfiyeti:
a — Esasen az ve  Almanya'da 

gayet mahdut miktarda tohum ta - | 
şıyan neviler için toprağın kart 
ağaçlar altında en müsait (opti- 
mal) hal ve keyfiyette bulunması 
ile temin olunur (göknar, kayın, 
ladin, sançam). Toprağın bu iyi 
hali aynı zamanda çimlenmeyi 
(intaşı) ve genç fidanın yerleşip 
büyümesini de temin eder.

b — Fena topraklarda yetişen 
neviler için tip (Rasse) (*) husu
siyetleri - sık sık tohum verme, bir 
yaşındaki fidan köklerinin uzunlu
ğu. bir yaşındaki fidanın toprak 
üstündeki kısmının kendi etrafında
ki toprağı örtmek için kuvvetli 
inkişafi - tarafından temin olunur. 
Kızılçam buna misal olabilir: Bu 
ağaç her sene pek çok miktarda 
tohum verir; pek büyük amudi kö
kü vardır ve bir yaşındaki fidanın 
toprak üstündeki kısmı \ ziyadesile 
inkişaf eder; pek çok kozalaktan 
ihtiva eden yaşlı ağaçlan diğer 
çam nevilerinden uzaktan ay ın  
etmek kabildir.

Kanaatıma nazaran ladin çim
lenmek için - bunu Almanya'da, Ro
manya'da tespit ettim - ratıp ma-

(*) Rasse. varyete mukabili değildir: türk- 
çede bunun mukabiline tesadüf edemediğim için 
tip kelim esini kullandım.
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denî toprak ister. Rüzgar devirme
leri. toprak kaymaları, su varları 
ve çığlar tarafından Türkiye bakir 
ormanlannda da ladin için müsait 
çimlenme yatağı hazırlanır. Öyle 
zannederim ki îâdinin, Türkiye ba* 
kir gölge ağacı ormanlannda nis
peten bulunmasının sebebi de. 
çimlenme yerinin madenî toprak 
olmasını talep etmesidir- Ağaç en
kazı üzerinde intaş edip yerleşmiş 
ladinlere yalınız Bavyera'da Fal- 
kenştein'de tesadüf ettim; Roman* 
yaya ^Türkiye'de hiç görmedim. 
Yalnız bazı genç goknarlann, dip 
kütükleri üzerinde (dağılmakta olan 
nebat bekayası üzerinde) (nebati en
kazda çimlenici) çimlendiklerini gör
düm. Göknar tensil için etrafı mu
hafazalı küçük saha ister. Türkiye 
bakir ormanlarındaki her açıklıkta 
toprağın optimal hali neticesinde 
derhal/göknar ye kavın yerleşir. 
Buna mukabil kızilçam görünüşe 
ğöre-madenî toprakta çimlenicidir. 
Toprak* sathmda nebatatın yokluğu 
ve toprak örtüsünün azhğı ile be
raber. kuvvetli kış yağmurlan kı- 
zılçamm bulunduğu iklim mrntaka- 
sında çıplak madenî toprağm yüze 
çakarak her sene pek çök miktarda 
düşen tohumlar için çimlenme ya
tağı vazifesini görmesini temin 
ederler. Türkiye'de sançamın ten
sili serin topraklarda siper altında 
da husule gelir. Kuru topraklarda 
orman yangını, kuru ümüste mev
cut azotu, genç sançam fidanı 
tarafından kolaylıkla temsil edilecek 
bir şekle ifrağ eder. Orman yan- 
gınlan çam mmtakasında sık sık 
vukua gelirler. Müll er in Bulgaris

tan'da ve benim Türkiye'deki mü
şahedelerimize göre çıplak saha ve 
orman yangım sançanlın tensîli 
için en müsait şartlan hazırlamak
tadırlar. Ahıdağında kil üzerindeki 
müşahedelerim yangın temsilinin 
meşeye de çok müsat geldiğim 
gösteriyor. Yangın ümüsü (Brand- 
humus) ile geniş sahayı sançamm 
tensili için mutlak şerait olarak 
addetmiyorum.

Karaçamın (akçam) tensili için 
büyük saha ve yangın ünlüsünden 
ziyade toprağm serinliğini ve küçük 
saha aradığı görülür- Pek güzel 
tabii karaçam (akçam) tenasülüne 
Alaçam dağında ve Troas'ta Şa- 
melekie tesadüf ettim. Fakat Çsu 
facık'ta beyaz bülûri kireç üzerinde 
de. lüzumundan fazla miktarda 
tohuma rağmen tabiî tenasülün hiç 
husule gelmediğimde tespit ettim. 
Buna sebep ihtimal ki toprağm 
karstlâşmasıdır, (*)

Türkiye'de otlakçılığın cari ol
duğu yerlerdeki gölge ağaçı orman
larında yangın, ormanı bir daha 
gelmemek . üzere ortadan kaldır
maktadır : yangından sonra çoban
ları celbeden mükemmel otlar 
yetişmektedir ; lâkin hayvanlar bu 
arada, tabiat tarafından çıplak 
sahadan ormana geçmek için bir 
vasıta olarak gönderilen ve gölge 
ağaçlan için muhafaza edici vazi
fesini gören titrek kavağın inkişa
fına da set çekerler; burada çıplak 
saha mera olarak kalır ve bir daha 
orman husule gelemez.

(•) Karst, toprağı süpürülmüş. yıkanmış yalçın
kayalıklara denir. Karst birçok yerlerde
ormanın tahribi .neticesinde, teşekkül et-

. iniştir. — Mütercim
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Çam ormanlarında tensil daha 
kolaydır; zira çam hayvanlar tara
fından alınmakla beraber titrek 
kavak, göknar ve sedir kadar hü
cuma maruz kalmaz. Görünüşe 
göre sedirin tensili kolaydır; kart 
sedirler adeta yangm zararından 
muaftırlar. Yaylacılık, bilhassa keçi 
yaylacılığı şarkta ormanı imha 
eden âmildir.

BAKİR ORMAN İSTİSMARI

Dünyada ağaç ile kaplı yerlerin 
az-hğı« halihazırda piyasadaki ke
reste bolluğu umum! İktisadî buh
randan mütevellit muvakkat bir 
haldir - ve Rusya, Türkiye, Balkan 
gibi sermayece fakir bazı memle
ketlerdeki ekseri bakir ormanların 
vaziyeti, onlann istismarını tacil 
etmektedir. İstismara değen (kâr 
bırakan) bakir ormanların sahası 
seneden seneye büyüyor ve istismar 
teşebbüsatı kerestenin satış ve is
timal yerinden daima daha uzak
lara yayılıyor. Her istismar teşeb
büsü kesmek, taşımak ve işlemek 
için büyük miktarda sermaye kon
masını talep eder- Az sermayeli 
memleketlerde orman sahibi bu 
masrafın yapılması için lâzım olan 
paraya malik olmadığından orma
nın istismarını sermayesi kuvvetli 
yabancılara bırakmak mecburiyetin
dedir. Orman sahibinin ve sermaye- 
dann başka kimselerolması orma
nın felâketi demektir. Mal sahibine
göre, ormanın istihsal vasıtalah 
olan toprağı ve odun servetini em
niyet altında bulunduracak daimî 
bir varidat almak için ormanın 
bakasım temin etmek bir düstur

dur. Sermayedara göre, konan ser
mayeyi çabuk amortize etmek için 
paraya tahvili kabil odundan en 
kolay ve kısa yolu takip ederek 
son parçasına kadar istifade etmek 
gine bir düstur teşkil eder. Bu in
tifa esnasında ormanın mahvolması 
müteahhidin umurunda değildir; zi
ra onun, ormanı yalnız muvakkat 
bir müddet istismar etmek hak
kıdır. Bu muhalif ve zıt menfeatler 
ancak tesarruf ve intifam ikisi de 
bir elde birleştirilirse zail olur. Or
man sahibinin ve bakir ormanın ait 
bu lunduğu memleketin sermaye sa
hibi olmaması ikisinin bir elde bir
leştirilmesine mani olmaktadır.

Türkiye bakir ormaalarmm sa
dece kart ağaçlardan mürekkep 
olması, bir yerdeki bütün ağaçların 
kesilmesini ihzar etmekte, meşcere- 
nin mahsul ve mahsul vasıtası ola
rak taksimini (yeni kesilip bırakılan 
cak yer veya miktarın tayinini) 
tamamile müteahhidin keyfine 
bırakmaktadır. Ormanın, odun mah
sulünü meydana getiren istihsal 
vasıtası ve daimî faiz veren bir 
sermaye olarak mal sahibi için 
haiz olduğu kıymetin bizzat mal 
sahibi tarafından bilinmemesi ve 
ormanın bütün memleket için haiz 
olduğu kıymetten mal sahibi hü
kümetin bihaber olması müteah
hidin ormana saygısızcasma sal
dırmasını kolaylaştırmaktadır,

İstismar teşebbüsatmm hâlâ kâr 
bıraktığı mmtakamn hududundaki 
bakir ormanlarin vaziyetinden mu- 
tahassıl kazanç, ile masraf arasında
ki kısa fasıla, müteahhidi, masarif 
üzerinde son derece tazyik icrasına
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icbar ederler. Kesim , nakliyat ve 
yonma masraflarını kaldırmak 
mümkün değildir ; bu masraf niha
yet biraz tadil edilebilir. Buna mu
kabil sun’î tensili hariç bırakmak 
ve tabiî iensile müracaat etmek 
suretile tensil masrafları kaldırıla
bilir . Bu sebepten istismar edilen 
ormanlarda ( Exploitation ormanla
rında) ormanın tecdidi ( tensil =  
gençleştirme) için daima tabiî ten
sil intihap olunur. Tabiî tensiiin 
muvaffak olması imkânsızdır, çünki 
yaşlı ağaçların büyük sahada ça
buk kesilip kaldın İm ası ve istis
marlarda âdet olduğu üzere daima 
en eyi ve kıymetlilerinin almması 
dolayısı ile daima akamete mah
kûm kalır. Ancak kısa zamanda 
aynı sahada çok miktar ağacın 
kaldırılması sayesinde nakliyat tesi 
satı masrafım amortize etmek kabil
dir. Bakir orman muntazam idare
li orman haline ifrağı ormancıya 
verilebilecek vazifelerin en gücü
dür. Bakir orman memleketlerinde 
ekseriya bu vazifeyi yapabilecek 
ormancılar bulunmaz. Bu vazifenin 
tarzı ifasında en mühim tesiri ser
mayedar yapar, karan o verir. 
Sermayedarca ormancılık noktai 
nazan daima malî ve sınaî noktai 
nazann dununda kıymeti haiz ol
duğu için mumaileyh bu vazifenin 
ifasmı bir ormancıya değil, bir 
tüccara veya orman esnafına ha
vale eder. Bu suretle istismar da
ima bakir ormanın imhasını hazır
lar. Türkiye’de bakir ormanın im
hası, ormanın esasmdan imhası de
mektir. Akdeniz memleketleri mın- 
takasında yazın kuraklığı genç nes

lin yerleşmesine mani olur ; ratıp 
yerlerde ise ormanın yerini maki 
gibi büyük bir yaşama kudretine 
malik nebatat heyeti mecmuaları 
işgal eder ve tabiaten ormanı 
yalnız başına mağlûp edemediği 
yerlerde insan, usûlsüz kesimlerle, 
hayvan, önüne gelen şeyi yemek 
suretile istismarın ortadan kaldırıl
dığı muhteşem ve kıymetli bakir 
ormanın yerine orman yetişmesine 
mani olurlar.

Bakir ormanların istismarı hak
kında verdiğim izahat umumî ve 
nazaridir. Bu izahat, mümkün mer
tebe ince elenip sık dokunmuş, son’î 
«eşcar kat’ı mukavele» leri vasıta- 
sile ormanın bakasmda diçbir isti
fadesi olmayan müteahhidin orma
nı muhafazaya icbar edilebileceği 
kanaatında ısrar edildiği müddetçe 
sızçok Türkiye’ye de racidir. Müte
ahhidin yegâne düşünce ve menfa
ati, ormanın muhafazası için muka
vele ile mecbur olduğu ve kendisi
ne pahalıya oturan ta,ahüdatı ifa
dan mümkün mertebe kaçmaktır .

Yalnız kesimin çoğaltılması ile 
ne bir hususî teşebbüse ait ormancı
lığa, nede bir memleketin ormancılı
ğına intizam verilmez, bütün bir 
memleket orman varidatı gittikçe 
artan muntazam bir istismara baş
lamadan evvel işlemek için ser
maye koymak , bir işletme ser
mayesi meydana getirmek lâzımdır.

TÜRKİYE İÇİN NETİCELER

Türkiye ziraat memleketidir. 
Ahalinin % 9o ı ziraatle meşguldür. 
Nüfus azlığı memleket için fenadır.
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Ziraatın terakkisi iaşe imkânını 
tekvin ve Türkiye'nin cihandaki 
mevkiini yükseltebilir. Nüfusun 
arttırılması için kâfi yer vardır; 
ancak bu yerin daha ziyade hası
lat vermeğe kabiliyetli bir hale 
konması lâzımdır. Mevcut orman
lar nehirlerin memba yerlerinde 
bulundukları için muhafaza etmek, 
her türlü tahribata mâni olmak

Bu işleri şu tarzda yapmalıdır: 
Mevcut ormanların vüs’ati ve 

oradaki tasarruf hukuku tespit edil
meli, tasarruf hakkı muhafaza 
olunmah, hakikî muhafaza orman
ları ince elemeden ayrılmalıdır; 
otlatma ve odun alma (ray ve ih- 
t-itap) hukuku tanzim edilmek lâ
zımdır. Ormanların intifaı, istihsal 
amili olan odun servetini imha et

Fethiye 1600 tne. de încebel geçidinde Sedir ve P in u s n igra

lâzımdır. Mevcut ormanın yardımı 
ile, mümkün olursa ormanı arttır
makla tenebbüt mevsimi müddetin- 
ee topraktaki suyu kabil olduğu 
kadar tevzin etmelidir. Ormanı 
muhafaza etmek onun memleket 
emniyet ve selâmeti üzerindeki te
sirlerine malî mülahazalardan faz
la ehemmiyet vermek lâzımdır.

memelidir. Onları istismar etmek 
fakat imha etmemek lâzımdır. Or
manda istismar ve tasarruf bir el
de birleştirilmen, ağaç satışı tom
ruk halinde yapılmalıdır. Hiç bir 
suretle kesilmeden evvel ağaç ver
memelidir. Tensil siper altında 
meydana getirilmeli, traşlama ke
simlerden içtinap olunmalıdır. Seç-
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me ormanına benzer bir kuruluş, 
muhafaza ormanının evsafına en 
eyi surette tevafuk eder ve büyük 
çap kereste istihsaline en ziyade 
müsaittir. Büyük çap kereste ye
tiştirmek, Türkiye’deki nakliyat 
müşkülatı tarafından tayın edilmiş 
idare gayesi ve muhafaza ormanı, 
memleketin iklimi ve suların ahval

Sırf ormancılık noktai nazarın
dan mütalea edilirse Türkiye or* 
inanlarının istismarı için acele et
meğe mahal yoktur. Bakir orman
da her tarafta muvazene vardır: 
Tecessüm ve zayiat daima biribi* 
rine denktir, bu sebepten bir bakir 
ormanın işletilmesinin tehirde ha
cim zayiatından korkulmaz; mem

di t  ■ ■ r —- r -r*>.TT«

tîsküdar Karacaahmet mezarlığı 100 m. de servi grupu 
(Cupressus sempervirens pyratnidalis)

ve vaziyeti tarafından tayin edil
miş orman şeklidir.

Ormancılık istihsalâtma zemin 
teşkil edecek olan ormanlarda hay
van otlatılması yasak edilmelidir. 
Kendilerine tevdi edilen vazifenin 
müşkülatı nazan dikkate alınarak 
orman memurlarının mümkün mer
tebe eyi yetiştirilmeleri lâzımdır.

lekette nakliyat kolaylaştıkça Tür
kiye bakir ormanlarındaki servetin 
kıymeti yükselecektir. Rusya ve 
Balkan memleketleri kerestesinin 
rekabeti, bu memleketler istihsalâ- 
tının piyasada azalmasile hafifler. 
Mezkûr memleketler bakir orman
larında yapılmakta olan tahribat 
neticesinde piyasaya arzettikleri
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mal azalacaktır; bu suretle Türki
ye'nin kereste ihraç ettiği yerlerde 
fiyat yükselecektir; daima yüksel
mekte olan dünya kereste piyasa
sının tesirile bu fiyat yükselişi ar
tacaktır. Türkiye ormanlarındaki 

f  servetin elde fazla tutulmasından 
mütevellit faiz zayiatı odun kıy
metinin yükselmesile ziyadesile te
lâfi edilir.

Türkiye bakir ormanı sureti 
umumiyede toprak, hava ve güne
şin enerjisinden tamamile istifade 
ettiği için bu üç âmilden daha faz
la teneffü eyİemek kabil değildir.- 
Bu sebepten mevcut bakir orman
ların kesilmesi ile hacim teccssü- 
münün artması beklenemez; Belki 
Türkiye’nin şimalindeki ormanlar
da birikmiş gübrenin istihlâki ile 
gelecek neslin tecessümü arttırıla
bilir; lâkin bu artma burada da 
muvakkat olur ve daha ileride te- 
cessüm normalden aşağı düşer.

Türkiye’de bakir ormanların ida
re ormanına (Wirtschaftswald) tah
vili sırasında, ormanın ağaç nevi
leri noktai nazarından gösterdiği 
teşekkülün değiştirilmesinden de 
insan için bir fayda beklenemez.

Bu sebeplerden* ormancılık nok
tai nazarları Türkiye’de, bakir or
manın idare ormanına tahvilinde 
acele edilmesini talep etmezler. 
Memleket kereste ve odun ihtiya
cının tatmini için de böyle bir tah
vil matlup değildir. Türkiye’nin ke
reste ve odun ihtiyacı, işlemekte 
olan ormanların lâyıkı veçhile ida
resi halinde tamamile temin olu
nabilir. Halihazırda sırf hüküme

tin umumî malî ihtiyaçları ve ke
reste ihracı gayreti bakir ormanın 
idare ormanına tahvilini mucip 
oluyor. Zannımca bu günkü günde 
ecnebi memleketler piyasadaki bu 
rekabette Türkiye’ye çok faik bu
lunuyorlar. Öyle olduğu gibi sırf 
bu malî cihetten, ormanın, suların 
tanzimi suretile ziraat menfaatine 
ve dolayısı ile malî mahiyette dev
let bütçesi üzerine yaptığı tesir, 
bakir ormanm idare ormanına 
tahvili zaman, şekil ve miktarının 
eyice ve dikkatle mülahaza ediİF; 
meşini ister.

Bakir ormandaki müşahedeler
den Alman ormanının idaresi için 
istihsal edilen neticeler:

Ağaç nevinin intihabı hususun
da yetişme yerinin ince ve hususî 
iklim ahvalini tabiat ormancıdan 
daha iyi nazarı dikkate alıyor.

Bakir ormanm kuvveti top
rağının ve toprak örtüsünün eyi 
evsafında temerküz eder. Top
rak örtüsü orman ağaçlarının 
en yüksek yaşa kadar sık ve 
çok miktarda tohum verme
sini, genç fidanların eyi büyü
yüp inkişaf etmelerini temin eyler 
ve tohumlara eyi bir çimlenme 
yatağı hzırlar; bu sebepten sun’î 
ormanda kıymetsiz odun artıkları 
- ince dallar, dip kütükleri, yaprak 
örtüsü - mutlaka terk edilmelidir. 
Kuru ümüste mevcut azotun, nebat 
tarafından imtisası küç şeklinden, 
almması kolay hale ifrağı için ör
tü yangınını ( ormanda yer vangı 
m=Bodenfeuer) ne dereceye kadar 
kullanılabileceği tecrübe edilmeğe
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değer. Ayni suretle orman yangını 
ile Türkiye’nin çam ormanlarında 
haşarat afetleri görülmesi arasında- 
münasibetin araştırılması entere
san birşey olur.

Eyi, serin topraklarda karışık 
meşcereler kaide teşkil eder; fakat 
bu karışma, ormanı, haşarat, rüz
gâr, kar, çığ afetlerinden tamamile 
muhafaza edemez. Safmeşcerelere 
karışık meşcereler kadar sık tesa
düf olunur. Bunların vücudu iklimi 
ve edafik ifrat ve tefritlerle meş
ruttur. Bu sebepten eyi, serin top
raklarda Alman sun’î ormanında 
da kanşık meşcerelerin yetiştiril
mesi ormancılığın hedefini teşkil 
etmelidir. Sun’î ormanda da yan 
himayesi olmadan ve daha evvel 
yahut prada tecessümü seri bir 
zıya ağaçı yetiştirmeden, büyük 
çıplak sahaların teşciri muvaffaki
yeti temin etmez. Revirlerde (Or
man Mühendisliği mmtakaları) faz
la miktarda av hayvanlan bulundu
rulmasından mütevellit zararlar 
şarktaki yaylacılık zararlarının ay
nı telakki edilmelidir.

Orman muvazene vaziyetini 
yalnız yüksek yaş ve takriben mü
savi zaşlılıkta, yeknasık tepe çatılı 
meşceı elerde iktisap eder.

Bakir orman ebediyettir, ebe
diyetin zaman ismindeki âmilden

haberi yoktur. Ancak zaman is
mindeki âmilin ormana sokulması 
ile bakir orman idare ormanına 
inkilap eder; tıpkı her işin evvela 
zaman ölçüsüne vurulmasından son
ra İktisadî bir çehre aldığı gibi.

Ormancı tabiatı ıslah etmek 
isterse zamandan istifade eyle
melidir. Tecessümatm kıymeti
ni yükseltmelidir. Bnnun için te
cessümü en eyi ve en kıymetli 
ağaçlarda teksif ederek gövdelerin 
adedini sahada, muayyen bir yaştan 
itibaren öyle tespit eder ki, gaye 
olarak tayin edilmiş olan kutru 
mümkün olduğu kadar kısa zaman
da iktisap etsinler. Bununla bera
ber kıymetli gövdeler istihsal ede
bilmek için meşcerlerin gençlikle
rinde pek seyrek olmamaları lâzım
dır. Ormancı, ormanda daima muva
zeneyi temine çalışan tabiat kuv
vetlerini eeryan halinde tutmağa 
ve o rinama hiçbir zaman muvaze
ne halini almasına meydan verme
den o kuvvetleri kendisi için çalış
tırmalıdır. îdare ormanı, bakir or
manm aksine olarak gayrimüsavi 
yaşlılık ve yeknasık olmayan tepe 
çatısı ile tefrik olunur; bu çatının 
dam tarzında, münferit ağaç halin
de veya sahalara münkasem şekil
de basamaklar teşkil etmesi arasın
da fark yoktur.
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Odunun" ticarî istisn a n
Viktor Fischer ^

Zingral Orman Şirketi sa tış  müdürü

Bir plân tahtında sanayice ken
disinden istifade edilen tabiî ser
vetler arasında, istimali, kerestenin- 
ki kadar muhtelif olan pek azdır. 
Ağaç bir çok memleketlerin müba
dele mahsullerinden birini teşkil 
etmekle beraber, meselâ tam da 
Türkiyede olduğu gibi, toprağın 
rutubet derecesini tanzim ve sair 
misilli hususatta, bulunduğu mev- 

* ki civarına bilvasıta tahmini kabil 
olmayan bir çok faideler bahş 
eder.

Bizim güzel memleketimiz dahi 
gayet vâsi sahalara yayılmış ulu ve 
bâkir ormanlara maliktir. Bunlar 
hemekadar ülkemizin sathına naza
ran yüzde hesabile az miktarda 
iselerde, nufusuna nisbetle okadar 
büyüktürler ki, bununla yalnız Tür
kiye cumhuriyetinin odun ve keres
te ihtiyacı kapatıldıktan mâda fazla

gelen odun ve kerestenin ihracı 
sayesinde tüccar bilançomuz üze
rinde vasi mikyasda tesir icra ede
bilir.

Diğer tabii servetlerimiz gibi bu 
muazzam servete de asırlardan be
ri dokunulmamış ve hükümet ken
disine lâzım olan parayı dallı bu
daklı bir istikraz ve borçlanma, 
sistemde ararken memlekete lüzu
mu olan kereste ve odunu °/085 
miktarının fevkalâde bahalı fiyat
larla hariçten ithaline seyirci kal
mış ve harice olan borçlar ithal 
edilen bu keresteler kıymetinde yük
selmiş. Nihayet, evvelâ cumhuriyet 
hükümeti bu vaziyete bir nihayet 
vermek üzere ormanlarının bir pilân 
tahtında idare ve istismarına büyük 
bir enerji ile başlamıştır. Çetin ye 
gayesini bilen bir mesaiden sonra 
Türkiyeyi ecnebi ithalâtından kurtar
mağa muvaffakiyet hasıl olmuş ve 
hattâ seneden seneye artan ihracat(1) Umum! m&na<ıa.



miktarın a mukabil hariçten ecnebi 
dövizler memlekete girerek böylece 
binlerce vatandaşlara yeni iş  ve 
kazanç fırsatları yaradılmıştır.

Biz umumiyetle burada odun 
istismarından bahs ederken ye bil
hassa bu işin ticari kısmını göz 
önünde bulundururken, daima L a- 
din, K ö k n a r ,  Ç a m  ve K a y ı n  
la Meşe, gibi büyük mikyastaki 
mahsulü kast ediyoruz. Bundan 
başka kıymetli başepten madut 
diğer odun nevileri odun senayii 
mefhumu mürekkebi içine alınmadı
ğından buradaki mesrudatımızda 
mütalea edilmeyeceklerdir.

1926 senesindeki 4.325.207 m3 
kat’iyattan 2.501.594 metre mikabı 
çam, köknar ve ladin isabet;etmek
tedir. Şu halde- bu mahsul kereste 
sanayiinin başlıca kısmını teşkil 
etmektedir.

Türkiyede şimdiye kadar doğ
rudan doğruya tomruk kullanan 
bıçgıhane senayiinden başka en
düstri (meselâ kâgit senayii gibi) 
mevcut olmadığından senayii başe- 
biyenin ticarî mütaleasında ilk 
safta tomruktan istihsal edilen ve 
kereste denilen malzemeı haşebiye 
mevşşubahstir.

Hemen bûtün diğer devletlerde, 
asjrlardanberi istimar edilmek yü
zünden hattâ kısmen pilansız ola
rak ve meselâ K a n  a d a da kat’- 
iyatm müsadeyi istilzam etmemesi 
gibi esbap dolayısı ile orman ran- 
dımanımn azaldığı bir zamanda 
•Türkiye yüzlerce milyon mikaplık 
ulu ve. bakir ormanlara malik ol
mak bahtiyarlığmdadır.

Avrupanm kereste senayii ke
miyetçe azami istismarından naşi 
randımanın , günbegün sukutundan 
fevkalâde müteessir olmaktadır. 
Zira bir taraftan tekrak sun5 i olarak 
yetiştirilmiş onnanlar mmtakalann- 
da çalışılmakta ve diğer taraftan 

. asırların devammca en eyi ağaçlar 
kesilerek ortadan kalkmış bulun
maktadır.

Eb’at itibarile dahi böyle olup 
cesim sanayii haşebiye piyasanın 
alıştığı, ancak nlu ve bakir orman
larda bulnan pek büyük eb?ad ı, 
tekrar sun’i olarak yetiştirilmiş olan 
ormanlarda bulamamak yüzünden* 
mezkûr piyasanın arzulannıy erine; 
getirememektedir .

Türkiyede vaziyet başka türlü
dür. Orman servetlerinin ticari bir 
şekilde istismarı için sarf edilen 
mesai bir taraftan her nekadar ye; 
bittabii bakir orman olmak müna- 
sebetile, başlangıçta büyük ve tek- 
nıki müşkülatla karşılaşıyorsa da^. 
diğer taraftan mamul malzeme’̂  

^jfeşebiyenin bilhassa genişlik';|§ 3  
uzunluklan noktai nazarından pek 
azim faideler te’mini suretile - ezher 
cibet büyük ve kıymeth mahsulâtm 
meydana çıkmasına sebep olur.

Tiyatroda, tahta bir iskemlede 
oturarak sahnede geçen vakayii 
seyreden bir kimse işbu sahnenin 
inşasını te’min için yüzlerce metre 
yüksek dağlarda yetişen bir ağaç
tan kereste imaline kadar, nekadar 
zahmet, nekadar ticarî muamelât 
ve hesabat ve nekadar mesai ve 
servet sarf edildiğim bilemez.'
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Odun hayatta herzaman karşı
laştığımız bir mahsuldür. Hem bü
tün teknik âleminin yeni maddeler 
keşfi uğrunda sarf ettiği mesaiye 
rağmen odun hiç bir zaman ber
taraf edilemeyecektir. Buradaki 
odundan maksat belki meslekten 
olmayanların zan ettikleri gibi mah
rukat odunu olmayıp fabrikalar 
tarafından işlenen ve kıymetlendiri
len odundur. Mahrukat odunu yal
nız fabrikalarda işlenen odunlardan 
mütebaki kalan parçalar daha doğ
rusu artıklardır. Bu sebeple tabii

istismar edilen odun kast ederek, 
işbu odunun ticari kıymetlendiril- 
mesine ait teferruata girmek ister
sek, evvelâ ağacın gövdsinden baş
lamak lâzımdır.

Dünyada hemen her hükümet
te ormanların kısmı azami devlete 
veyahut Sırbistanda olduğu gibi, 
büyük zenginler cemaatine veyahut 
ta evkafa aittir; meselâ Bukovina’- 
daki meşhur ortodoks kilisesinin 
muazzam vakıf ormanları gibi ki, 
Avrupa’nın büyük kereste senayii

i  -------- ----------;— —------ ftl : 4

. Çorum’un  Kösdağı orm anında P . laricio  - nigra  
(A kçam - Karaçam) m ünferit yaştılar altında genç bir meşçere

ticari kıymetleri daha azdır. Tek- 
nikin güdden güne terakkisi saye
sinde bu mahrukat odunu gittikçe 
azalmakta ve kaybolmaktadır, 
Lâkin bu artıklar kısmen, diğer 
istimal eden mesela kağıt ve sellü- 
loz fabrikalarında kullanıldığı gibi, 
Profesör Bergiyus’un odundan yem 
ve şeker istihsali yolundaki usul
leri sayesinde büyük bir istikbale 
maliktir.

Şimdi biz- eğer büyük miktarda

harbi umumiden evvel bütün ham 
malzemei haşebiyesinı bu orman
lardan tedarik ederlerdi

Yuvarlak ağaç satışı muhtelif 
şekilde icra edilir. Ormanda dikili 
duran ağacın kaim olarak satışı 
halinde bütün mesarifi saire hep 
alıcıya aittir. Yahut orman sahibi 
kendi vesait ve adanılan ile kati- 
yat yaparak bu ağaçlan bir topla
ma yerinden satar.

Kaim ağaç satışında muayyen
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bir narh teshil edilir. Bu narh veya 
resim eski zamanlarda beher ağaç 
basma veyahut şimdi bazan olduğu 
gibi orman tahmin edilerek tahminî 
bir miktar özerinden tesbit edilir. 
Bugün fakat bu narhın daha ziya
de, hakikaten kat’ edilerek kendi
sine bir şekli mahsus verilen ağaç
ların metremik’abı özerinden tesbi- 
tine meyi edilmekte olup bu se
beple katiyattan sonra bir şekli 
mahsus alan ağaçlar, ölçülmekte
dir.

Böyle bir katiyat mukavelesinin 
tekniki teferruatına burada girilme- 
yerek yalnız böyle bir mukavele
nin bilhassa ne gibi hukukî ve 
ticarî noktayı ihtiva etmesi lâzım 
geldiğini zikredeceğiz*

a) Coğrafi vaziyetine nazaran or
manın hal ve şanı, cesameti

b) Satılan odunun mıktan ya
hut katiyatm vuku bulacağı saha
nın mesahası,

c) Mukaveleye mevzu teşkil 
eden odunun cins ve eb’adı,

d) Uzun seneler süren mukave
lelerde, zamanının kereste piyasa 
rayicine göre değişecek veyahut 
muayyen bir nakit nevine rve sai- 
reye nazaran tertip edilecek mif- 
tahlar ile fiat şeraiti,

e) Tediye şeraiti,
f) Uzun senelere ait mukavele

lerde her seneye mahsus miktarın 
tesbiti suretile mukavele müddeti
nin tayin ve tesbiti. Lâkin ekseriya 
alıcı, işlerinin fena gittiği bir za
manda satışı kabil olmayan miktar
ları istihsal mecburiyetinde kalma
sın diye bu miktara bir azamî ve 
bir de asgarî had tayin edilir.

g) Makta sahalarının iraesine 
ve yahut katedilecek ağaçlanıl tam- 
galanmasına dair şerait. *! Burada 
bilhassa zikredilecek nokta, eğer 
mesele umum maktalara şamilse 
maktalar in iraesinde yangın, böcek 
ve saireden mütevellit bütün tehli
kelerin alıcıya âit olduğuna dair 
şeraiti kanuniyedir. Bu tehlike ve 
zararların mukaveleyi imza anından • 
ve yahut maktaların tefrikini ve 
odunun tesellümünü müteakip, alı
cıya ait olduğunu, kaydeden mu
kaveleler dahi vardır. Bu sebeple 
mukavelenin hini aktinde bu nok
tanın sureti tasrihine ehemmiyetle 
dikkat etmek lâzımdır.

h) Odunun manipulasyon ve 
masrafının ve ormandan getirilişi
nin kimin hesabma yapılacağına 
dair şerait. Uzun senelere ait mu
kavelelerde bu umum manipülasyo- 
nu ekseriya alıcı yapar, fakat her 
halde satıcı ona bazı itfaiye ve or
man muhafaza şeraitini yükletir ve 
hele devlet mukaveleleri mevzuu 
bahs ise birçok mesai şart koşu
lur. Satıcı bazı ebniyenin inşasını 
şart koyduğu ahvalde bunlara lâzım 
olan ham malzemeyi velâkin hiç 
olmazsa odunu bedava verir.

i) Odunun mesahası:
Tahminî maktaların satışında 

veyahut bütün katiyat sahasma 
toptan bir fiyat mevzubahs iken 
tabiatile bu şart kale alınmaz. Eğer 
fiat beher metre mik’abı üzerinden 
hesap ediliyorsa işbu mesahanın 
nasıl ve nerede yapılması icap eti 
tiğidin tayini lâzımdır.

Ağaç kaim vaziyette, hiç bir
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zaman hakikî bir netice veremiye* 
c-eği için, ölçülemez. Fakat mesaha, 
ağaç kesildikten sonra, ya gövde
nin dibinde yatarken yahut ihraç
tan evvel ormanda muayyen bir 
toplama mahallinde yapılır. İşbu 
mesahanın şekli icrası ve mik’abı
nın sureti hesabı uçlarm mesahai 
asgarileri ve sair" hakkında gayet 
sağlam şeraitin kaydi bilhrssa fev
kalâde mühimdir.

j ) Maktaların temizlenmesi. Her

satıcıya iadesi lâzım geldiğine dair 
bir vadenin tesbiti elzemdir.

1 ) Ahvali fevkalâde şeraiti.
m) Avcılık ve balıkçılık huku

kunun istimali.
n) Teminat ve teminat akçesi.
o) Mukavele ve tamga pulu 

masarifi.
p) Tarafeynden birinin vezaifine 

ademi riayeti halinde yapılacak 
şeyler.

q) Mahkeme mahalli.

Çorum, Kösdağı ormanında Kızılırmak’a inen
Dekovil

nekadar ekseri orman kanunları 
ahcıya veya katiyati yapacak tara
fa bunu öylede böylede şart koyar- 
sada,. mukaveleye bunabair sağlam 
şeraitin konması ve tekrar orman 
yetiştirmenin temin ve tesbiti fev
kalâde mühimdir.

k) Maktaların teslimi: Eğer mu
kavele bütün maktalara şamilse 
hangi zaman zarfında maktaların

hattı

Bu muhavelenin akdi ile tom
ruklara ait mülâhazai ticariye hi
tam bulmayoı*, zira daha henüz 
orman ameliyatı ve fabrika ameli
yatına ait işlere başlamadan evvel 
bilâhara elde edilecek kerestenin 
ezher cihet en muvafık surette is
tismarı için alacağı şekli nihainin 
eb’adı derpiş edilmek lâzımdır ki, 
bu mülâhazaya binaen nakil ve 
sevk tesisatı ve saire inşa edilir,



Yd : 4 6 - Sayı : 45*46

Hu:: lan sonra uçların yani tomru
ğun kalınlığım tesbit etmek, envaın 
beheri arasında tahavvülât az ol
duğundan artık güç değildir. Pek 
ince ağaçlar ya selliloz veyahut 
mahrukat odunu olarak kullanıl
maktadır. Bundan başka direkler, 
kazıklar ve sırıklar vardır. Bunlar 
ikinci derecede mahsul oldukların
dan tasniflerine ait eb’at ve ecna- 
sın muhtelif farklarım bir başka 
zaman mütalâa ederiz.

Birinci derecede odun bıçkıhane 
odunudur ki, bir asgarî kalınlığa 
malik olması dolayısile biçilirken 
makinede telefatsız işlenebilir. Bu 
tasnifte tul mühim bir rol oynar 
zira ileride, mamul kerestede tul
lerin gayet muhtelif olduğunu ve 
tullerin beherinin kıymetinin büyük 
farklar gösterdiğini göreceğiz. Uzun 
tuller vereceği için bıçkıhaneye ka
bil olduğu kadar uzun tuller sevk 
etmek istenilecektir.

Kereste
Tomruklar, teknisiyenlerin müş- 

kil mesaisi ve lâkin tacirin de; 
meselâ çekici ve şevkıyatçı muka
veleleri aktigibi mesaisi neticesin
de bıçkıhaneye geldikten sonra en 
mes’uliyetli mülâhazat ye hesahatı 
tüccariye başlar.

Tomruk bir kere tahtalara ay
rıldıktan sonra, demir ve mümasili 
gibi bir daha yekdiğerine rapti ka
bil olmayan bir maddedir. Diğer 
taraftan da haddinden fazla uzun 
bir zaman bekleyince kıymetini 
kaybeden bir maddedir.. İstihsal 
ameliyesi de pek uzun sürer ve 
ormanda kesilerek kendisine bir

şekli mahsus verildikten sonra ma
mul kereste halinde alıcıya vusu
lüne kadar aylar ekseriya bir se
neden fazla bir zaman geçer. Bu 
sebeple piyasa ahvalini gayet sa
hih olarak tetkik etmek ve piya
sadan anlamak lâzımdır ki, hangi 
cins ve eb’adın azami rentabiliteyi 
vereceğini keşf f  etmek mümkün 
olsun.

Her kereste satışında ehem 
olan şey « Eb’at müfredat listesi > 
dir. Bu hem satan hem de alan 
için fevkalâde ehemmiyeti haizdir. 
Binaenaleyh istihsalâtm daha baş
langıcında malın eb’at listesinin 
o şekilde olmasına azami dikkat ve 
himmet sarf etmek lazımdır ki, bu 
mal muhtelif piyasalarda satılabil- 
sin; lâkin fabrikada da istihsal 
müşkilâtma da tesadüf etmesin 
veyahut mamul kerestenin randı
man dercesini tenzil etmesin.

Bıçgı ile imalat yüzde hesabiyle 
büyük mikyasta artık ve telefat 
verir. Bu sebeple istihsal programı-, 
nm mütalaasında bu artıkların ve 
yaramayan parçaların kabil olduğu 
kadar kıymetleiıdirilmesine' atfı 
ehemmiyet icap eder.

Odunun ticarî kiymetlediril- 
mesi meselesi en mühim safha ol
duğundan, kerestenin tasnif>ve eb’- 
adma ait hesapları bir diğer maka
lede tetkik etmek icap eder. Biz 
burada kereste ticaretini yalmz 
umumî mühim noktai nazardan 
mütalea edeceğiz;

Her memleketin, muhtelif nü
fuzların te’sirile, kendine mahsus 
adat ve arzuları vardır. Bu âdât
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ve usuller bizzat odun istihsal 
eden memleketlerde kabil olduğu 
kadar istihsale uyğundur.

İnce ağaçları muhtevi ormanla
ra malik olan memleketlerde piya
sa küçük eb’ada uyar ve bakir, 
ulu ormanlara malik olan memle
ketlerde de piyasa büyük ve geniş 
eb’ada alışmıştır ve bunu talep 
eder. Kereste ithal eden memleket
lerde ise bu talep, kerestenin gel
diği memleketlere göre karışıktır.

ve bu yüden «parmak» ölçüsü met- 
ye uydurulmuştur. Metre usulü ile 
tanıdığımız bütün eb’at bu esas 
üzerine kurulmuştur. Bu yüzden 
muhtelif mesaha tahavvülatı mey
dana gelmiştir. Çünki muhtelif 
memleketlerde P a r m a k  ile A- 
y a k bir ölçü değildir Böylece bir 
Viyana parmağı 2.63 cm. bir Bav- 
yera parmağı, 2.43 cm. bir Holanda 
parmağı 2.34 cm. bir Ingiliz parma
ğı 2.54 cm. ve kereste ticaretinde
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Fevkalâde diğer esbap da çeşitleri 
dikte eder.

Metrenin mesaha vasıtası olduğu 
memleketlerde eb’at metre ve o- 
nun akşamı sagiresile ifade edilir. 
Lâkin bu eb’at, bilhassa kalınlık 
ve genişliğe ait olan eb’at dahi 
muhteliftir. Zira müstehlik metre 
sisteminin kabulünden evvel mev
cut « parmak’ ölçüsüne alışmıştır

son senelere kadar kesretle müs
tamel V e n e d i k  parmağı 2.90 
santimetre idi. Bu ölçüler bazı mem
leketlerde okadar yerleşmişlerdir ki, 
her tarafta bunlara uygun milimet
re ölçüleri istimal edilmekte olup 
bıı yüzden de fevkalade muhtelif 
keceste eb’adı inbias ederek beynel
milel çalışan büyük kereste sana
yiine bukadar muhtelif elı’adın de-
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poda bulııdurulmasına imkânı mad
dî olmaması hasebile müşkilatı bü
yük bir vaziyet ihdas etmiştir. Ev
vela P a r i s  te in’ikat eden sön 
beynelmilel kerestecilik kongırası 
bu eb’at işi He adam akıllı meşgul 
olmuş ve işbu Kongıraya iştirak 
eden bütün memleketler tarafından 
eb’adın yeknasıklığmı te’min için 
en büyük mesai sarf edilmiştir.

Yukarda bahs edilen müşkilat 
yetmeyormuş gibi, son zamanlarda 
bir taraftan müzayıkai zaman ile 
« mutavassıt el > in daima yükselt
mek istediği kendi kazancı azalmış 
diğer taraftan da müstehlikin kul
lanacağı malın miktarım haddi as
gariye tenzil etmesi hertarafta yer
leşmiş olan ölçüleri kısaltmak iste
yen bir sistem meydana çıkartmış
tır- Şu halde piyasa tenzil edilmiş 
eb’at istediğinden satılırken ölçü
den kayp eden kalınlıkları imal 
etmemeğe çok dikkat etmek icap 
edecektir.

Ticarî hesabat ve mülahaza
larda bilhassa dikkat edilecek bir 
mes’ele de tuldür. Metre sistemi
ni kullanan memleketlerde bilhas
sa bahrisefit havzası civar memle
ketlerinde 4 metre esas olarak yer
leşmiştir. Dört metre tulün esas 
teşkil etmesi, ebniye inşaatının 
ekseriya kullandığı eb’adın 4  met
re üzerinden olmasıdır. İtfaiye niza- 
maü da ekseriya hangarların dört 
metreden yüksek olmasını emr et
mekte ve müstehlik memleketler
de keresteyi kaimen muhafaza âdet
tir. Buna mukabil bir çok memle
ketlerde; mesela R e n ve Holanda

da esâs tul 4.50 metredir. Bunun 
sebebi gemi inşaatçılarının eski za- 
mandanberi bir tule alışmış olma- * 
larıdır.

Fransa ve müstemlekelerinde ' 
ise Fransız Kadem tullerini bulu
yoruz.

Yani 3 -6  veyahut 3 -8  metre
ye kadar daima 33 çer cm. farklı 
tuller.. Parmak ölçüsünü muhafa
za eden memleketlerde tuller tabii 
diğer eba t gibi «Parmak» üzerin
den talep edilir. Bu sebeple tom
ruk keserken siparişe göre her 
memlekette satılabilecek tullerin 
meydana gelmesine ihtimam ister. 
İngiltere’de meselâ 1 0  ilâ 2 0  ka
dem talep edilir ve 15 ile 16 ka
dem yani 4.575 m. ile 4.87 m. 1er 

.sevk edilir.

Aynı hal cenubî Amerika için
de vakidir, muazzam miktarda it
halât yapar ve eb’at listesinin ° 0 60 
ilâ 70 şini ekseriya 16 kadem tul
de ister. Gelecek.bir makalede bu 
muhtelif cins kalınlık, genişlik ve 
tullere ait ab’adı yakından tarif 

■ ve kıymetlerini irae edeceğiz.

Ticarî mülâhazatı hesabiyede 
piyasaların yalnız eb’at ihtiyacım 
değil aynı zamanda ecnasıda na
zarı dikkate almak lâzımdır. Her 
eb’at muhtelif maksatlar için isti
mal edildiğinden, tomruk kesilir
ken elde edilecek kerestenin cinsi 
nazan itibara alınmadan hiç bir 
zaman körkörüne biçilemez. Mese
lâ Türk piyasasından bir misal ol
sun diye zikredelim:

Siyah budaklı veya biraz çürük
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ve buna mümasil âdi kıymetteki 
hasepten «Ayırma katmaklarında >
9 mm. lik keresteler imâli mana
sızdır. Bu 9 mm. ler Türkiyede baş
lıca İzmir sandıklarında kullanıl
maktadır, Halbuki bu sandıklar 
yenecek maddeler ihtiva ettiklerin
den daha gösterişli olmak icap 
eder. Hele kuru üzüm sandıkları 
daneleriıı deliklerden dökülmemesi 
için budak deliklerinden âri olmak 
lâzımdır. Çürük de olmamalıdırlar 
zira bu kadar küçük Jbir sandık 
katiyen çivilenemez. Diğer taraf
tan eyi cins haşepten meselâ 48 
mm. kalınlıkta ve kanalizasyon 
için kullanılan Kalas imali dahi 
manasızdır. Bunun için âdi cins 
malzeme tabii kâfidir. Cinslerin 
icabatı ve her cinsin istimali ve 
ticarî noktai nazardan tasnife ait 
mzamat bir diğer makalede mev- 
zuubahs edilecektir. Zira bu fev
kalâde mühim ve geniş bir bir fa
sıldır ve her memleketin tasnife 
ait hususî arzuları vardır.

Kereste artık imal ve ihzar 
edildikten sonra onu kabil olduğu 
kadar eyi satmak lâzımdır. İstih
sali ona göre tanzim için satış, 
tabii imal ve istihsalden evvel 
yapılmak lâzımdır.

Şatış tarzı fabrikanın mevki 
coğrafiyesine nazaran ya vagon 
ile veyahut gemiye tahmilen ya
pılır. Tabii bazen her iki şekil de 
mevzuubahs olabilir. Böyle bir ke
reste satışında alelumum aşağıda
ki maddeler bulunmalıdır:

a) Haşebin mahalli ihzar ve su
dur u, meselâ; X deki fabri
kamızdan....... gibiP"

b) Miktar, .cins, eh at.
c) Mesaha fazlası veya demet*

lemeğe ait muhtelif anlaş-
malar.

d) Sevk müddeti.
e) Fiyat ve bu fiyatın nereden

muteber olduğu.
f) Tediye şeraiti.
g) Teslim mahalli.
h) İtirazlar.
i) Teminat ve avanslar 1ıakkın-

da muhtemel izahat.
j) Ahvali fevkalâde hususunda

ne yapılacağı.
k) Mahkeme mahalli ve maka-

matı muayyen ey e müracaat. Böyle 
anlaşmaları büyük mıkvasta tamga 
pulları ile bahalılaştırmamak için 
ekseriya bu şartlar bir ticari 
mektup şeklinde teati edilir. En 
emin şekil alıcının satıcıya, onun 
verdiği siparişi teyit etmesidir. Ba
zen de bir mektup yazılarak mu
kabil taraf yalnız imza ile muva
fakatini tastik eder. Bunu mektup
la da yapar. Böyle bir vaziyette 
«Ben sizden satın alıyorum ve siz 
bana satıyorsunuz» cümlesinin kon
ması fevkalâde mühimdir. Yoksa 
öyle bir vaziyet tahaddüs eder ki, 
meselâ satıcı filhakika alıcının sa
tın almak niyetinde olduğundan 
haberdar olduğunu beyan eder lâ
kin kafi bir satışı tastik etmez. 
Elbet bunun aksi dahi kabildir.

Yukarda naklettiğimiz satış 
mektubunun nokatım kısaca göz
den geçirelim :

a) Kerestenin mahalli ihzar ve 
sudurunun satıcının tayinine vabes
te olduğunu zikretmek gayet mü
himdir. Zira alıcı bir gün şimdiye
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kadar kerestelerini X bıçkıhanesin
den aldığından bahs ve Y bıçkıha
nesinin mallarını alamıyacağmı id
dia edebilir. Bu çok mühimdir. 
Çünki hemen her kereste nevinde 
cinsler, işbu kerestenin mahalli 
sudur ve ihzarina nazaran muhte
liftir.

b, c ye d) Bunlara bir şey ilâ
vesine lüzum yoktur.

e) Fiyatın gayet sahih ve açık 
yazılması aynca bir ehemmiyeti 
haizdir. Bütün kabil olan şekilleri 
burada zikretmeğe yer müsait de
ğildir. Biz yalnız başlıca olanlarını 
mütalea edeceğiz. «Depodan» veya 
Bıçkıhaneden kaydı, buralardan iti
baren bütün mesarifin alıcıya ait 
olduğunu beyan eder. «Franko Wa- 
gon» tahmil kaydı; tahmil istasyo
nundan manasmı mutazammm yani 
nakliyat ücreti ve diğer mesarifin 
yine alıcıya ait olduğunu mübey- 
yindir. Deniz sevkiyatmda iki türlü 
satış tanıyoruz:

F. O. B satış İngilizce ”free on 
bord„ kelimelerinin tercümesi olan 
"gemi bordasından,, manasım ihti
va eder. Satıcı malı yalnız vapura 
getirmekle mükelleftir. Bütün di
ğer mesarif, nakil ücreti, sigorta 
ve.konşimento mesarifi ahcıya ait
tir. ”C. jj F„ satışında yani Cost, 
insuranee and freight nakil ücret
leri, sigorta ve saire bütün mesarif 
satıcıya aittir. Lâkin mal, tehlikesi 
mevcut mukavele şeraiti mucibince 
evrakın kendisine tevdii icabeden 
alıcının hesabına şevkedilir. Şu 
halde eğer mala bir hal vaki olursa 
sigorta ücretini almak satıcının de

ğil alıcının hakkıdır. Bundan, de
nizde nakil esnasında bizzat malin 
düçar olacağı haşarat ve ziyanın 
da alıcıya ait olduğu anlaşılır. Fa
kat tesellüm için mukavelede mu
vafık bazı maddelerin tesbiti şa
yanı tavsiyedir.

Fiyat takdirinde bilhassa cif ve 
fob fiyatlarda bunların ne mana 
ifede ettiklerini adamakıllı tesbit 
icabeder. Bir çok memleketlerde 
buna dair ya kanun şeraiti, yahut 
ta resmen muteber borsa âdetleri 
vardır. Türkiye ticâret kauununda 
da cif satış 4 üncü kısmın 726 inci 
maddesinde ve fasıl 3 te açıkça 
tesbit edilmiştir. Buna rağmen yine 
bir çok ihtilâfat husule gelmekte 
ve bir kısım alâkadarlar cif satış 
altında malın limana kadar şevki 
ve vapur içinde, alıcı ise c.i.f. sa
tışta ”sous palan,, yahut ekseriya 
İtalyanca bir ıstılaha göre vsö-tb 
palanco,, anlıyor. Bu ıstılâhtah 
malın vinç ile anbardan çıkarılmış 
bir vaziyette ya rıhtımda veyahut 
gemi yamnda duran bir gemide' 
müşterinin emrine âmâde bir halde 
bulunuşu anlaşılır’ Bu masraflar, 
deniz nakliye ücretine dahildir. Bu 
sebeple gerek vapur mukavelesin
de ve gerekse satış mukavelesiude 
müşteriyi bazı sürpirizlerden vika
ye için ”sotto palanco c. i. f. „ ke
limelerini zikretmek mühimdir- Öy
le ki vapurun muvasalatında bütün 
tahliye mesarifi müşteriye yükle
tilmesin. Buna, eğer satıcının kon
trol edemiyeceği kadar uzak liman
lara gidecekse bilhassa lüzum var
dır. Maamafih Türk denizciliğinde 
”sotto palanco,, kaidesi gemi sa-,
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tüplerinin bu işe yanaşmamaları 
do^ayışile nadiren kullanılmaktadır.

Bu münasibetle Türk limanları: 
arasındaki münakalât hakkının Türk 
vapurlarına mahsus olduğuna dair 
mevcut kapotaj kanununa işaret 
etmek isieriz.

Yukarda zikr edilen en mühim 
noktarlardan k maddesine ilâveten 
şunu söyleyelim ki ekseri memle
ketlerde kereste ticaretine mahsus 
resmî Borsa usulleri mevcut olup 
bunlar yalnız kanunî şeraiti ikmal 
ve itmam edici olmaktan haşka 
cinsler üzerinde muayyen esasat 
ve isim vaz’ı selâhiyetini haizdirler.

Türkiye’de, başlangıçta da söy
lendiği gibi, kareste ihtiyacı yal
nız ithalât ile tehvin edildiğinden 
bu usuller kurulmamıştır.

Ticari hesap istimannda mühim 
bir fiokta da satılan malzemenin 
satıcının bulunduğu mahalde mu
kavelede musarrah teslim mahal
line kadar şevkidir. Bu sevkiyat 
ya tren tahmilatiyle veya gemi 
ile naklen ve nadiren de araba ve 
emsali ile yapılır. Bu münasibetle 
gayet mühim bazı mefhumlar mey
dana çıkar ki tediyenin esasım 
teşkil eder, mesela sevk pusulası 
tahmil listesi, konşimentolar ve si
gorta pol rçalan ila. gibi.. Bunlar 
hakkında da keza aynca bir maka
lede malûmat vereceğiz. Zira bu 
gayet geniş ve mühim bir fasıldır.

11

ve ticari mülâhazai hesabiyelerin 
en başlıcasıdır. Bilhassa münteljf 
safahatı olmakla gemi nakliyatın
dan mufassalan bahsetmek ister-

Tren talımilâtında ise bir veya 
azami iki Devlet müessesesi ile 
iş görüleceğinden ve bunların da 
gayet muntazam şerait ve tarife
leri olduğundan işbu mevadı tanı
dıktan sonra sevkiyatı yapmak 
için aynca işten anlamağa ihtiyaç^ 
yoktur. Hem de ekseriya vagon ha
mulesi olduğundan çok bir m iktar 
teşkil etmez. Halbuki deniz işlerim  
de kanunlar tarafından fevkalâde, 
himaye edilen serbest bir meslek
le karşı karşıya kalırız. Binaen* 
aleyh gemi sahiplerinin ağma düş^ 
memek için en küçük müfredatına 
kadar her şeyi tesbit etmek lâzım
dır. Para tahsilâtına esas olan de
niz işlerinde müstamel ve lüzumlu 
evrak ve vesaikin tedariki için bir 
az da bu işlerden anlamak lâzım
dır. Tahsilat hakkında da ileride 
de bahis edilecektir.

Mesrudatı vakia Türcari icaba- 
tın umumî bir görünüşü ve sanayi 
cesimei haşebiyede icrayı faaliyet 
ederken lüzumu olan nokati nazar
dır.

Sürkiye kereste sanayii büyük 
bir istikbale doğru yürüyor ve İk
tisat Vekilinin Büyük Millet Mec
lisinde de söylediği gibi Avrupanih 
kereste sanayii cesimesi ile bir saf
ta bulunuyor. Elbette diğer mem-
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leketlerin ticarî tecrübelerini öğ
renmek ve onlardan Türk kereste 
sanayiinin itilası için istifade et
mek eyidir. Avrupamn kereste sa
nayii asırlarca yaşlıdır. Zira 14 cü

asırda tomrukların makina ile ke
sildiğine ve muamele edildiğine 
dair vesaik buluyoruz. Kereste sa
nayiinin tarihi de ayrıca pek me
raklı bir fasıldır.

Bir kitap üç mukayese :

(Deniz a ş ır ı) nda ağaç sevgisi
Bolu meb’usu, Hakimiyeti Mil

liye baş muharriri kıymetli edibimiz 
Falih Rıfkı bey son günlerde (de
niz aşırı) namile çok nefis bir ki
tap neşrettiler.

Muhitin edebî hayatında mutat 
sükûnetle geçiştirilen bu eser. Falih 
Rıfkı beyin Beynelmilel Parlamen
tolar kongrasında Türkiye meclisi
ni temsil etmek üzere Brezilyaya 
vaki seyahat intihalarım kaydeder. 
Fakat, intiba deyince bu alel'ade 
bir seyahat hatırası olarak telekkı 
edilmemelidir. (Deniz aşın) neşri
yat hayatimizde ilk defa görülen 
yep yeni bir uslup, yep yeni bir 
tahrir mevzuu, yep yeni bir usulle 
yazılmış çok istifadeli ve değerli 
bir kitaptır. Memleketin her mes

lekteki münevver zümresi bu eserde 
alâka duyacak parçalar bulabilir. 
Brezilya Cumhuriyetinin ( cenubî 
Amerika’da ) tarihî, coğrafî, siyasi 
ve antropolojik bütün malûmatını 
bunlara ait meslek kitaplarını ka
rıştırmaksızın suhuletle ve tatlı bir 
fikir dolgunluğile bu kitaptan okur 
ve öğrenebilirsiniz.

Ben yazımda hem bu nefis tabili, 
dolğun fikir ve hisleri ihtiva eden 
kıymettar kitabı arkadaşlanma ta
nıtmak, hem de dolayısile başka 
memleketlerde ağaca ve ormana 
verilen kıymetlerden bir iki nümune 
daha göstermek istiyorum.

Antrparantez ( entre panratese) 
mühim bir noktaya işaret edeceğim: 
Falih Rıfk bey, ağaç kıymeti ve or
man mefhumunu hütün ehemmiyet 
ve vukufiyle takdir ve bu vadide 
Milliyet gazetesinde müteaddit ma
kaleler neşretmiş bir güzidemizdir.

Kendisi Ankara imar Müdüriyeti 
umûmiyesindeki vazifesi esnasında 
ağaç işlerde yakından meşğul oldu
ğu gibi fırsat düştükçe fikirlerini da
ima etrafa telkin ederek ağaççılık 
harsım temine vasıta olmuştur. 
Binaenaleyh Bolunun muhterem 
meb’usu intihap edüdiği Ormon 
memleketinin ruhî ufülesini tama
men benimsemiş hakikî bir kıymet
tir. Bunun için eserde yakından 
alâkadar olacağız

(Doniz aşarı) nın bir çok say
falarında orman ve ağaç sevgisine 
müteallik parçalar; bahisler vardır. 
Meselâ bakınız, Fransanm Şerburg 
limanından kalkan (Arlanza) vapu
runun uğradığı iskelelerinden İs
panya" nm ( Vigo ) sunu anlatırken 
İspanyol ve Portekizlerin ağaca 
karşı merbutiyetlerinden bahseder, 
tspanyollar, Anadolu gibi tahrip 
gören ormanlarının arsalarında bi
rer birer ağaç yetiştiriyorlarmış. 
Daha geçenlerde İspanya nın ağaç
lanmasına çalışan Rikardo için bir 
heykel dikmişler. Rikardo; ağaç 
peygamberi..
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Muharrir anlatıyor:
v.. Fransa’nın asil ve emsalsiz, gü
zelliğini yapan ormanlar \ böyle 
ağaç peygamberlerinin eseridir. 
Alpları ağaçlayan Prosper Dempud- 
ts e ,kalemi ile nutku ile, işi ile,Fran- 
sannı ağaçlanmasına hizmeteden 
Karrond bu peygamberlerdendir.

Bizde Avrupalınn ağaç aşkını 
gönüllere yerleştirecek' böyle pey
gamberlere nekadar ihtiyaç vaı*. 
Ormanlar tabiatın yapılışıdır.

‘Pariste iken Matdin de şu fık
rayı okumuştum. Chardonne mahal
lesi halkı komşu parkta kesilen bir 
kaç ağaç sebebinden heyecana düş
müşlerdir. Bu heyecana biz de hak 
vermiş ve sütunlarımızda mes’ele 
ile meğul olmuştuk. Kendisile gö
rüşmek istediğimiz İçtimaî muave
net müdürü Mösyö Morier mahal- 
lehalkmm taktığı (bar bar) sıfatına 
karşı kendisini şiddetle müdafaa 
etti ve dedi k i :

< — Yapı yapabilmek için bir 
kaç ağaç kesmek lâzımdı. Düşünü- 
nüzki, bu park 69,242 Metre murab- 
baıdır. Bizim yapılanınız seksen 
metre kadar parkın içine giriyor- 
Görüyorsunuz ki işgal ettiğimiz kı
sım pek küçüktür. Bundan başka 
yaptığımız şık evler manzarayı ih
lâl edecek değildir. Parisi muztarip 
eden mesken sıkıntısını hafiflet
mek için bunu yapıyoruz . Siiden 
rica ederim., Ağaç dostlarım teskin 
ediniz. Onlara en hafif bir keder 

’ bile vermek istemezdik. Maattessüf 
ağaçların üzerine inşaat yapmak 
mümkün değildir.»

Bir makam mesken sıkıntısını

hafifletmek için birkaç gözel yapı 
kuracak, Bunun için bir kaç ağaç 
kesiyor bütün mahalle heyecan 
içinde.. .

Biz ise asırlık ormanları bir 
kutu kibrit gibi kaygısız yakıp 
mahvediyoruz. Hazin tezat !...

Brezilya’da Fransa’nın on misli 
büyüklüğünde balta girmemiş or
manlar var. Buralarda elli, altmış 
metro irtifaında ağaçlara sık sık 
tesadüf olunurmuş. Şu satırları hay
retle okuyunuz:

«Amazon nehrinde iki bin türlü 
balık varmış. Bu rakam bütün Atlas 
denizindeki balık çeşitlerinden fazla
dır. Parana taraflarında bir saatlik 
bir yürüyüşte yedi bin türlü kelebek 
bulunmuş. Bu rakam bütün Avru
pa kıt’ası kelebek çeşidinin iki mis
lini geçiyor. Brezilyanın yaban or
manlarında beş yüz türlü . kuş 
ötüyor.

Seyyah yüzlerce kilometre kahve 
ile örtülü tepelerden geçer. 1913 de 
Dünya kahvesinin yansından fazla
sını Brezilya çıkardı.

Arjantin en zengin hayvan 
memleketidir. 1918 de yirmi doknz 
milyon a t , seksen milyon koyun 
vardı. Keçi adedi 7 senede yarım 
milyondan dört dört buçuk milyona 
çıkmıştır.

1924 te kereste ihtiyacının 53 
nü Amerika temin etmiştir.»,

Muharir bir sayifada Riyödöja- 
neyro ( Brezilyanın pay ta h tı) çlaki 
yaban ormamndan bahseder.

, «Kığı caddesi ikide bir atlantiğe 
çıkarak en sonu güzel bir şose ile

yaban ormana gider. Bu yol bir çok 
yerlerde granit dağlan içinde oyul- 
muştur. Geçitlerin iki tarafına ko
nan destilerden gelen geçen soğuk 
kaya suyu içerler. Orman balta gir
memiş Brezilya ormanın ta kendisi
dir, bambular, palmiyeler, bizim ik
limin ağaçlan, sayısız parazitlerle 
kanşık dağlan sarmaktadır. Neba
tat ilmi bu gördüğünüz şeylerin an
cak bir kısmına isim verebilir. Bir 
isim, sonra bir cins... diye başlayan 
sonsuz çeşitler! burda bazen topra
ğın üstüne çıkan kökler, ağaçlar gibi 
kuvvetlidir. Ağaç müebbet hissini 
verir.

Hiç bir yalnız ağaç yoktur. 
Parazit nebatlar, bin türlü sarmaşık 
kökler birbirile boğuşarak güneşe 
doğu çıkıyor- Bizim iklimlerde sa
lonlara koyup bir çocuk gibi baktığı
mız ağaçlar burada geniş ormanlar 
dır. Palmiye caddelerinin arkasın
dan Muz bahçeleri gelir.

Bu orman Brezilya ilk keşfedil
diği zaman yine böyle idi.

Yine bu yolun üstünde Rio’nun 
Palmiye caddelerde bütün dünya
da şöhret kazanan nebatat bahçe
sinde altmış bin muhtelif cinste 
nebat çeşidi var. Methalde yirmi 
beşer metre yükseliğinde ve birer 
metre çevresinde 130 palmiye sekiz 
yüz metrelik bir cadde teşkil eder. 
Bu caddeyi 140 palmiyeli diğer bir 
cadde keser, bundan başka bambo 
caddeleri nebatat bahçesine hiç 
misli olmiyan bir ihtişam vermekte 
dir. [*]

[*] Kitabın sonunda yaban ormanı namila 
uzun bir bahis vardır. Bu parçama güzel kısım
larım mecmuaya ayrıca derç edeceğiz. Kaliten
iniz 0 satırları lezzetle okuyacalardır.

Brezilya'nın bütün terakkisi elli 
seneye sığar. Bu kadar kısa zaman 
zarfında nufus, servet, toprak ve 
istihsâl kuvvetleri bâşdöndürücü 
bir sür’atle çoğalan bu memleket 
hiç bir vakit ağacı ihmâl etmemiş 
ona en büyük mevkii vermiştir. 
İmar programında en göze çarpan 
nokta caddelerin ağaçlanmasıdır. 
Fransa’da İçtimaî muaven müdürü
nün bir bina inşası için kestirdiği 
ağaçlardan dolayı balkın nasıl heye- 
caııe geldiğini bir az evvel okuduk.

Bizde caddeleri süsleyen bazı 
yaşlı ağaçlan bir belediye müdürü
nün emrile derhal yıkılmış ve halk
tan hiç birisi gidipte ( ne yapiyor- 
sun efendi.) dememiştir. Buna çok 
defa şahidiz. Park yapmak bahane- 
sile I »ir çok ağaçlan devirerek orta
lığı çırçıplak bıraktıktan sonra dik
tiği üç çeşit çiçekle (eser vucuda 
getirdim) diye iftihar eden belediye 
reislerimiz az değildir.

Eransa _ Türkiye; Brezilya - 
Türkiye; İspanya - Türkiye orman
cılık mukayesesi çok acıdır. Biz 
bunlardan ibret almalıyız. Görüyo
ruz ki Deniz aşın memleketlerde 
ağaç sevgisi pek derin ...

Falih Rafkı beyin eseri bütün 
gençlik kütüphanelerinde bir mevki 
alır da tahsil çağındaki yetişen züm
re bu sayfaları alâka ile okursa bize 

okadar .ic intibah bile kâfidir. Gaye
ye pek çabuk vasıl oluruz. İcabmda 
bir satır insana bin sayfadan 
çok şey öğretir. (Deniz aşın) nm he
men her yaprağında geçen orman 
ve ağaç kelimesi gençliğe bu harsın 
ciddî bir şey olduğuna dair müte- 
merkiz bir fikir verebilir Bilhassa
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Lehrbuch der theoretischen Forsteinrichtung. 
Müellifi Prof. Dr. Christof Wagner. 1928 Berlin. Parey. 

Fiyat* 113 Mark

Nazarî
Orm an Am enajm anı

Mütercimi Müderris M. Mazhar 
Yüksek Orman Mektebi neşriyatından 1931 

587 sahife i

Yüksek orman mektebinin genç 
ve kıymetli amenajman müderrisi 
Mazhar Bey Christof Wagner’in 
şaheserini Türk ormancıhğma he
diye etti. Bu büyük âlimin en mü- ' 
kemmel eseri- hakkında müsbep 
veya menli fikir yürütmek bizim 
gibi âcizlerin haddi değildir. Eser 
hakkında almanca ormancılık mec
mualarının tenkit sütunlarında çok 
sözler söylendi. Biz yalnız birinden 
”Der Dautsche Forstwirt,, ten Dok
tor Rebel’in iki kelimesini nakle
deceğiz; ’TJstadane bir eser.,,

Kitap hakkında verilen bu isa
betli hükmü olduğu gibi kabul et
likten sonra onun bomboş kütüp
hanemizde işgal ettiği yerden bah
sedeceğiz.

Mütercim > ilk sözünde garbın 
irfan hazînesinden türkçeye niçin 
bilhassa bu kitabı naklettiğini izah 
ediyor. Amenajmanı esaslı ve u- 
mumî şekilde kavrayan en mü
kemmel, hatta yegâne eserin bu 
kitap olduğu mütaleası temamile

varittir. Mazhar Beyin bu mütale- 
asına iştirak etmekle beraber kita
bın ihtiyacımızla mütenasip olup ol
madığım münakaşeye değer bir 
zemin addettiğimiz için bu yolda 
bir kaç söz söylemek istiyoruz.

Eser, isminden de anlaşılacağı 
üzere amenajmanın yalnız nazari
yatından - hem de pek geniş bir 
hudut içinde - bahsetmektedir .W ag- 
ner’in kitabı, ne kadar açık yazıl
mış olursa olsun okuyucudan, her 
şeyden evvel derin bir umumî bilgi 
ve o nisbette de meslekî malûmat 
istemektedir. Eseri hazmetmek is- 
tiyen ormancının daha evvel hiç 
olmazsa bir kaç cilt silvikültür, 
amenajman ve saire okumuş; di
mağını hazırlamış olması lâzımdır.

Bizdeki hal bunun aksidir. Eli
mizde bu ihtiyaca tekabül edecek 
eser olarak yalnız Müderris Esat 
Muhlis Beyin silvikültürü gösterile
bilir. Amenajman sahasında Neşet 
Bey merhumun Judeich’ten alınmış 
daha ziyade bir düstur mecmuası-
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na beuziyen mektep notları vardır 
ki tedariki, imkânından sarfınazar; 
onlardan bir yardım da beklene
mez. Gine Mazhar Beyin 1925 se
nesinde çıkan kitabı da - meslek 
arkadaşlarına iptidaî bir fikir ver
mek üzerte yazıldığı için - bahşedi
len notlarla Wagner arasında bir 
basamak teşkil edememektedir.

Wagner, kütüphanemize konan 
ilk amnajman kitabı olarak tavsif 
edilmek lâzımdır; yani amenajman 
istıyen bir ormancı hemen yalnızca 
bu esere müracaat etmek mecbu 
riyetindedir.

Eserin, ilk defa bir amenajman 
kitabı karıştıranlar için ağır gele
ceğini tahmin etmiştim. Meslek ar
kadaşlarımdan bir çoklarının uğra
dığı müşküller tahminimde yanıl
madığımı gösteriyor. Bu noktada 
kabahatin hepsini - esere yükletmek- 
ten ziyade arkadaşlarıma evvelâ 
Esat Muhlis Beyin sivilkülürünü 
dikkat ve alâka ile okumalarını, 
sonra nazari amenajmanı bir daha 
fethe teşebbüs etmelerini tavsiye 
ederim. O zaman müşkilâtm çok 
hafiflediğini göreceklerdir. Unut
mamak lâzımdır ki, silvikültür bil- 
miyen iyi bir amenajmancı olamaz, 
yani silvikültür öğrenmeden ame
najman öğrenin ekkabil değildir(l).

Kitap hakkında bir hüküm ver
meden evvel mütercimin noktaina
zarını daha, yakmdan bilmek lâzım-

(1) 'Bu münasebetle bizdeki çok yânlış 
bir telâkkiye .işaret etmek lâzımdır; Bir 
çoklarımızca amenajman âdeta sırf (hari
tacılık ) mahiyetinde anlaşılmıştır. Bir 
ormanın .haritası yapılmakla işin hemen

dır,. Eser, daha ziyade yeni yetiş
mekte ye yetişecek* plan meslek
taşların istifadesi. nazarı dikkate 
alınarak terceme edilmişse, intihap 
çok yefindedir. Elde , bir mektep 
kitabının bulunmasındaki lüzum ve 
ehemmiyet te bilhassa kayda de
ğer. Pek yakmdan yaptığım müşa
hedeler, veni yetişmekte olan or
mancılarımız için-kitabın çok fay
dalı olacağı kanaatini vermiştir; 
hatta Wagner Bahçeköyünde ders 
kitabı vazifesini muvaffakiyetle 
ğörmektedir.

İlk amenajman malûmatlarını 
mektepten noksan ,a]<mak talisizli- 
ğine uğramış meslektaşlar için 
ümidimizi Mazhar beyin yazacağını 
vadettiği, kitaba bağlıyor ye onun 
yalnız tatbikî sahada kalmamasını 
temenni ediyoruz. Böyle bir kita
bın Wagner terçemesine takaddümü 
herhalde faydalı olurdu.

Hepsinin bitmiş olacağı kanâatitoâ ‘ Şok 
tesadüf etmek kabildir. Halbuki harita 
çıkarmak amenajmamn basit işleri pıeya- 
anındadır. Bir ormancı harita almasını 
nihayet bîr kaç mümarese ile öğretıir. 
ye onu nihayete kadar bir klişe gibi 
tatbik edebilir. Âmenajmanda ise tekâ
mülün hududu yoktur. Hergün her böl
mede birbirine uymayan tezahürlerle 
karşılaşılır;, amenajmancı hergün. yeni bir 
şey öğrenir; her bölmede malûmat., ve 
muhakemenin bilhassa silvikültür kısmını 
yoklamak, ondan istiane etmek meöbhri- 

, yetinmedir. Amenajman asıl harita bitt k- 
ten sonra başlar,- taksatörün mehareti 
kendini o zaman gösterir. Örinanin doğru 

;îV£ 'iyi* işlenmiş haritasını alan bîr tâksa- 
tör devamlılığı teinin eden- bir ; idare 

, plânı yaptıktan,. , amenajmamn bu en 
yüksek vazifesine sadık kaldıktan sonra 

-işiM^ititiöiş bitti;' ' •  1
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Eser, bir kitap olarak haiz ol
duğu yüksek kıymet kadar, ıstılah
larımız, bilhassa amenajman tabir
lerimiz için bir nazım olmağa 
namzet bulunması itibarile de e- 
hemmiyeti haizdir. Kitabın herkes 
tarafından okunması ve benimsen
mesi bu noktainazadan da arzuya 
şayandır. İtiraf ederim ki bazı ta
birleri pek yerinde bulmadım. Me
selâ şimdiye kadar ( makta ) ismi 
altında anlaşılan mefhum bölme 
(Abteilung) ismini alıyor. Çok iyi. 
Lâkin kesimi saha üzerine yapan 
koru usullerindeki (Schlag) mef
humuna gine bölme veya kesim 
bölmesi demek karışıklığı mucip 
olabilir. Keza (Femelwald) için 
(tabakalı orman), (Bestockungsauf- 
bau) için (teşeccür) tabirleri de isa
betsizdir zannederim. (Saum) için 
(etek) kelimesi güzel bir karşıkk- 
tır;, ancak ayni manada kullanılan 
(kenar) ile aralarında kat’î bir ter
cih yapılmabydı. (Schirmkeilschlag) 
ve (Keilschirmschlag) ayni kesime 
alem oldukları için (siperli kama 
kesimi) ve (kamalı siper kesimi) 
gibi iki isim almamalıydı; esas 
siper kesimi olduğuna göre birin
cisi doğrudur. (Krönendach) için 
şimdiye kadar (tepe çatısı) tabiri 
kullanılıyordu; ipka edilseydi fena 
olmazdı. (Lichtungshieb=seyreltme 
kesimi) şimdiye kadar (katı ziyai) 
ile karıştırmamak için (Lockerung- 
shieb) e mukabil (gevşetme kesi
mi) tabiri kullanılabilirdi. Gevşet
me, ayrı maksatla başka zaman

Ve başka yerde yapılan bir kesim
dir. (Masse) için de (hacim) tabiri 
kâfidir. (Schlagweizer Hochwald) 
için (.kesim bölmeli koru) demekle 
Mazhar Bey, (makta) kelimesini 
kullanmamak ve bu tabirin evvelce 
ifade ettiği - kısmen bâlâ - manâ 
ile karıştırmamak istediği anlaşıb- 
yor; lâkin bu şekilde (kesim böl
mesi) ile (bölme) karışacaktır ki 
netice itibarile daha mahzurludur. 
(Nebenbestand) için (ara meşeere) 
tabiri de muvafık düşmüyor. Ma
demki (tali hasılat) diyoruz, neden 
(tali meşeere) demiyelim.

Bu kitaptaki bazı saf silvikül
tür 'ıstılahları ile Esat Muhlis Beyin 
(Yetiştirme Fenni) ndeki ıstılahla
rın birbirini tutmadığı görülüyor. 
Böyle bir tevafuk çok arzu edilirdi. 
Maamafih bunlar pek azdır.

Asırların tekâmül ettirdiği zen
gin bir ormancı dilinden bizim 
hiçbir ıstılahı kökleşmemiş meslek 
dilimize terceme yapılırken bele 
yeni ıstılahlar sokulurken uğranı
lacak müşkülleri, o müşküller için
de yalnız kalmanın tesirlerini bil
diğimiz için bunları bir kusur te
lâkki edemeyiz; bilâkis Mazhar 
Beyin hizmetlerini şükranla kayd
ederiz. Unutnıamahyız ki bahsetti
ğim tekâmüle rağmen geçenlerde 
Alman fennî araştırma istasyonla
rı birliği reisi, o numunelik Alman 
ormancılık âlemine hitap ederek 
meslekî ıstılahların kat’i tesbitine



Hulasa; ona bilgili bir orman- 
cımız için biraz ağır olmasına rağ- 
men bilhassa genç nesle hakikî 

|ğ l& $rm an  kitabı takdim eden mü

davet ediyordu. tercimi takdir ve. anlaşiimcıya ka
dar tekrar tekrar okunmasını tav-, 

^şiyef' ederiz. Bu kitap. o kadar 
zahmete değer.
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Tatlı su balıkçılığı
(m abadı

gıdasım "ekseriyette 
İm? takım küçük kışriyeler -teşkil 

• etmektedir: Bunlar,..evvelki sayı
landa; . ‘izabati geçen ( plankton >. 
meyanına dahil gayet küçük hay-

Teneffüs, esnasmda alman su 
ilcfbü ha^ftçf®[ardan küüiyetii’; 
miktarda sazamn ağandan girer.

tür. Damak adelelerinin takallüsile; 
sazamn boğazına gönderilirler. Bu 

hayvaiıçiklar yumurta ile’ 
feğalırlar,' :. kıçı yumurih halinde

. çük hayvanlar ve.: nebatlarla 
b ^deıpy^ü ırö f -bir 

kepçe ite’ durgun sularda bu hayr_ 
yanaklardan : küîHyetlimiktarda 
yakalamak mümkündür j

Meselâ :
. --̂ Bpıyte bir kepçe bir sazan hav:

:çeki-
. l ^ ^ ^  .çikanhr ; suyü süzülünce 
'kalan. , kısım- vderih^?bir beyaz ta-

‘ bir
parça . temiz , su ilâve edilirse mez
kûr kaynaşîiklan
görülür.
■•■V

gıdaiyelerinin mikyası balık yemi

.olan bu hayvanajdardır^ '
Vasi mikyasta ilmi balıkçılık 

Sapılan yerlerde dakik ügetfecte 
bu hayvanlardan suyun beher 
hektarında kaç litre bulunduğu!- 
hesabedflir- : - .

hektarında l^o G O İd re : 
plankton bulunanlar en iyi 50-150 
titre buhınlar orta, 50 den a£ajği£ 
olanlar en az gıdalı derecedendırr r 
ler. -

Demek oluyor ki sazanm bes
lenmesi her şeyden evvel şüyoh, 
planktonca' >x V • wolmaşi|ef
kaimdir.

İBü'̂ êbepten‘s^an 'haynzîar^,! 
da bu hayvancıkların üremesine ve 

fçoğâtmşt^^

Bunlara zengin bir gıda muhiti 
İbaririamâk' maksadfle ; h a v ^ ^ ^  
minleri bir takım muamelelere ta
bii'-bo^ur.

Sazanlar başkaca suda y%şa- 
iyan  bir takım sissi i^ e k e u vaTm^ 
sürfelerde diğer su bocekteripm^ 
kurtlanndan- solucan ve küçük 
sady^goz-'mevîîerinden ve 
.tohumlarından geçinirler.

Plankton çoğalmak içmT: r ^ g ^  
havuzunu bir sene kuru bu^feçiŞJ 
uzv^ye nebatî g ^ je t^ ^ ^ S i r e îe ^  
mek ve bir sene ziraat ettikten
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söftt'â da kaldırılan mahsulün kök
lerini yerde bırakmak kâfidir. Bu- 
sııretle plankton için takessürre 
müsait gayet gümrah bir yatak 
hazırlamış olur.

Şu kadar var ki plankton :mon- 
yak. hamızı kibriti ve sair lıamıza- 
ta karşı gayet hassas olup yalnız 
mutedil ve hafifçe kalevi zemin 
istediğinden indellıace toprak ki- 
reçlenmelidir-

Toprak gübrelendiği takdirde 
gübredeki nakiyelerle küçük kışri- 
ye ve hurdebini hüveynatın gıda
sını teşkil eden bakteriler fazla 
miktarda üzerler.

Böylelikle gıdası üretilince plan
kton bereketlenir. Sazanlarda bu 
bol gıda içinde beslenirler.

Plankton üretmek için daha 
bir takım usuller varsada hepsinin 
burada izahına kalkışmak hem ka
rilerimize melal verir, hem de bizi 
sadet haricine çıkarmış olurdu.

Şimdi bir nebze de sazan havuz
larından bahselim.

SAZAN HAVUZLARI

Havuzlar, suyu ya salıverilerek 
kuru bırakılabilir veyahut salıve
rilmez olarak ikiye ayrılır.

Bu havuzların suyu lâakal 17 
dereceden fazla ısınacak bir halde 
daima güneş altında bulunmalıdır.

Bunlar dere, çay, ve ırmaklar
dan veya membalardan ve yahutta 
yağan yağmur ve kar sularıyla 
beslenirler.

Ormancı için doğrudan doğruya

sazanı yumurtadan çıkararak ye
tiştirmek güç ve elverişli değildir.

Eıı muvafığı iki yazlık sazan 
alarak bunlan bir kaç sene havuz
larda besleyip semirtmek suretile 
istifade temini cihetini ihtiyar 
etmek isede memleketimizde henüz 
balık yavrusu yetiştirerek satan 
müesseseler bulunmadığından ve 
her hangi bir teşebbüsü şahsî his
si uyanmasına vesile olur ümidile 
sazanın yumurtadan itibaren ne 
suretle yetiştirileceğinden bahset
meği tercih edeceğim. Her şeyden 
evvel yumurtadan sazan yetiştir
mek için müteaddit havuzlara ih
tiyaç vardır : Yumurtlama, yavru
lan büyütme, semirtme, saklama, 
kışlama havuzlan gibi.

Bunlardan yavrulan büyütme 
ve semirtme havuzları balık büyü
dükçe daha bol gıdalı havuzlara 
alınması esasına istinaden müte
addit olmalıdırlar.

Yumurtlama havuzları en sığ 
ve küçük olanlardır.

Bunlara mayısta su salıvererek 
bir hafta sonra 4 - 6 senelik 2 - 3 
kilogram sıkletinede güzel büyü
müş döllük sazanlardan bırakılır. 
Usulen 1000 metre murabbaına bir 
dişi ve iki erkek alınır. Su lüzumu 
kadar ısınır ısınmaz dişiler sudaki 
nebatlara yuranrtlamağa başlarlar. 
Bir dişi en az 150 000 yavru hasıl- 
eder. Bunun üzerine tohumluk sa
zanlar yavrularım yememesi için 
tutularak dışarı alınırlar.
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Yavru fevkalâde çok olursa az 
bir ırçüddpt sonra bunlar gıdası 
daha bol havuzlara alınırlar.

Sazan teşrinievvele kadar yii]. 
Andan sonra kış istirahatına dalar* 
îyi beşlenmiş bir yazlık Sazanlar 
60 den 160 grama kadar ağır ge
lirler. Sonbaharda sazanlar 2 - 4 m. 
derinliğinde kışlama havuzlarına 
alınırlar. Kışın bu havuzlardan buz 
alınmamalıdır.  ̂ Umumiyetle mutta
rit ve sert bir kış sazancılıkta ılık 
kışlardan daha iyidir. Çünkü kışın 
mülâyim havalarda uyanan sazan
lar yem aramak için harekete gel
dikleri halde. bulamadıklarından 
ağırlıklarından gaip ederler.

Semirtmek için bir hav-uza sa
lıverilecek iki yazlık balığın mik
tarı tarla veya orman toprağı gibi 
onun kuvvei gıdaiyesile değişir.

Kaideten 2 yazlık heri balık'başına 
bir seııe sonra bir kilogram; artma 
olmalıdır. Marnafi havzıınâ; göro 
en münasip adet tecrübe ile elde 
edilecek bir şeydir. Mezkûr adet 
yerine görfe 60 den 400 kadar yük* 
selir. Artma ve hâsılat vermiş pu
susunda mevkiin pek büyüjk tesiri 
vardır. Meselâ.

Suları eyice ısmmıyan yüksek 
yerlerdeki havuzlarda beher hek
tardaki balıklar senevi ancak' 30 
kilogram kadar hasılat verdikleri 
halde, ovalık, sıcak yerlerdeki ha
vuzlardan 200 - 260 kilogram hası
lat alınır.

Hasılat verme noktaî nazarın
dan havuzlar berveçhr âtı -derece
lere ayrılır:

(1) En eyi beher hektarda 200 - 400 Kıİoğ. verbnlbr
(2) İyi » y' 100-200 >
(3) Orta >' % 60 -100 » »
(4) Az » > 25 - 60 »
(6) Fena > > 26 den eksik i

Sazan havuzlarının tarzı inşası: suyu kanaldan taşırmayarak bir
Evvelâ her hangi bir dere ve akıtmağa mahsus ( derin '

ya çayın inhina peyda ettiği bir tarafta) su terazisi inşa edilir. Su 
mahal intihaboluıîur. terazisi esas itibarile suyun bir

havuzdan diğerine akmasına mah- 
H am -yeri., düzeltilerek bafır 9ug bir kolu jkj bavuz arasludaki 

ve ya, im)a, ile netler ve suyun gir mecraya sokulmuş, diğeri havuzda : 
r*P ( * » » »  «Mtel» künkler ve kaim, duran, zaviyei .kaime şeklinde 
ya bşrularla teşkil olunduktan son- (jgrt ka bjr ağaç 0ıuktur. Bu 
ra açılan, bir kanalla dere, ve ya, o l u ğ u n  8uyun geldlğl tarafa müte- 
■rmağa iraptelunur. Suyun kanala ^  ‘yfeü in£e bir suzgeçJe^  1
geçtiği noktada ve ana »uda kü- kaplanmıştır. Oluğun içinde ve süz-1 
çük tahta, bentler yapılır. ■ ' —  geçin önünd yukardan. sokulup

Havuz dolduktan ■ sonra fâzla1 çıkarılabilir müteaddit tahtâ sürgü-
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ler vardır. Bu sürgüler sayesinde 
havuzdaki suyun sfeviyyesi ietendi- 
ği kadar kadar alçaltılıd yüseltile- 
bilir.

Bundan maada havuzun dibi 
suyun geldiği taraftan başlayarak 
derine doğru genişleyen, avlanırken 
balıkların buralarda toplanmasına 
mahsus bir mecra şebekesile Ve 
balık çukurıla teçhiz olunur.

Sazan havuzlarının derinliği va
sati olarak 5 m. en derin mahal 
olan balık çukuru da 1 -1 ,5  metre
yi geçmemeli ve kenarları düz ol
malıdır.

Müteaddit havuzların araların
daki imlâ setler suyun bir taraftan 
diğer tarafa geçmesine mani olan 
killi topraktan inşa edümeli; bulu
namadığı .takdirde hiç olmazsa 
bunların suya gelen yüzü 20 - 30 
santim kalınlığında bir kil tabaka- 
sile örtülmeli ve ya iç kısım, killi 
topraktan inşa edilmiş olmalıdır.

Bir setin maktaı arzanisinde 
kaide genişliği irtıfamm 2 misli 
ve keza üst kenarın genişliği de bu 
ırtifam zı’fma müsavi olmalıdır . 
Yani I Ş _ 1).

e e lzzı
4 e

( Şekil 1 )

Setin üstü hali tabiîde su se
viyesinden yarım metre yüksek
te kalmalıdır.

Sazan saydii hakli

Sayd mevsimi teşrini evvelden 
itibaren başlayark teşrini sani 
nihayetine kadar sürer. Öğle sıca
ğına. kalmamak için işe sabahlayın 
irkenden ye ya geceden sıvanmalı, 
balıkların kuruda kalmaması için 
havuzun suyu ağır ağır salıverilme
ğe başlanmalıdır. Havuz boşalınca 
balık çukuruna toplananlar ağ bir 
kepçe ile, karada kalanlar ise elle 
toplanırlar. Havuzun dibindeki ça
mur bir tarakla karıştırılarak içine 
kalan balıklar ayıklanır.

Nakledilecekler hemen f üne 
kadar temiz ve taze su dolu fıçıla
ra kunulark sevkolunur.

Nakliyat esnasında derecei hara
ret 12 den aşağı düşerse fıçılara 
birer parça buz atılır. Veya küçük 
bir el tulumbasile sulan değiştirilir.

Kaynayan sudan hava kabar- 
cıklannm çıkmasilede ahlarızki sı
cak suda hava soğuk sudan daha 
azdır. Diğer taraftan sarfedilen 
o mikdan vücudun hareketile deği
şir. Yani harekette çek sükûnette 
az (0) sarf olunur-

Sazan yazın dakikada 60 — 80 
defa teneffüs ettiği halde kışın 
ancak bu hareket 4 — 5 defaya 
iner. Ve suyun beher litresindeki 
pek az bir müvelhdülhumaza (0) 
ile kanaat eder.

Sazan sıcak sularda yaşamaya 
alışık bir balık olduğundan beher 
litrede 4 santimetre mikâbı 0 ile 

.yaşayabilir. Ancak litrede 0.5 san-

m
a b =  2 cd 

d e H  i  cd

——

Adana’da Pos ormanında yaşlı ve sik bir 
Laricio P. N igra meşcei'esi

Adana’da Pos ormanı Foto Macit
Fabrika ve yaşlı bir Laricio meşceresi 1050 rakımda



M udurnu, Kapaklı orm anı, 
ihtiyar ağaçlar altında köknar fidan Kümeleri

Foto Celâl

A d a n a n ın  Pos ormanında Tirdk deresi Lariço meşceresi 
1050 rakım da görülen binalar m emurin ve amele barakalarıdır. 

Dere içindeki nıa3otta işlemek üşer e yapılıp islet ile miy en fabrikadır,
---- :-------  ----------- ----- ----------------Foto Maeit
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tim etre mikâba düştüğü zaman 
havasızlıktan boğulur. Başkaca sa
zan vücudunun beher kilogramı 
için 10 derecei hararette ve bir 
saat zarfında lösantim etro mikâp 
ve 30 derecei hararette 30 santi
metre mikâp su kullandığından 
sazanların kilosu ve fıçıların istiap 
ettiği su miktarına göre kaç saat

nakliyata tahammül edebilecekleri 
takribi olarak lıesabedilebilir,

Alman balıkçılarının ıslak yosu
na sarılarak yakın mesafelere canlı 
balık naklettiklerini işitmişsem de 
bunu bizzat tecrübe etmedim.

(Ueleoega: ALABALIK)
M. Remzi

Tashih
41. Sayıda bazı tashihat:
(1), Sahifa 12, sütun birde 4. 

satırdan itiba ren ;
Alabalık cinsinde bu mecra ol

madığından yumurtalar doğrudan 
doğruya balığın karın boşluğuna 
dökülürler. Bu sebepten bu nevi 
balıkların sunî telkihi gayet ko
laylaşır. Çünkü yumurtalar dişi 
balık kaimen tutulursa dışarı dö
külmeğe başladığı gibi , karnını 
kafifçe sıvamak suretile hepsi dı
şarı şağılabilir,

Blıklar yumurtalarını ya sudaki 
nebatlara yapıştırırlar ya kuma 
yumutlarlar; bazılarının da suda

yüzdükleri görülür. Bunlar bazen..
(2) Sahife 12, sütun 1, satır 

37 den itibaren:
Sun'! aşılamalarda yumurta ev

velâ temiz bir kaba sağıldıktan 
sonra üzerine balık sütü sağılır.

Bir tavuk kanadile karıştırıla
rak lüzumu kadar su katılır. 20 
dakika kadar hali üzere bırakdık- 
tan sonra muhakkak yumurtalar 
bir kaç defa yıkanır.. Su kabın 
kenarından...
(3) Sahife 13, sütün 2, satır 31 de

Rizede yerine Rizde suretinde 
tashihat ve ilave yapılması rica 
olunur. M. R.

T -
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A Ş K I M I Z
Hepimiz yeşil Anadolu’nun ve 

nurİu Türk hudutlarının çevirdiği, 
şen oymaklardan geldik. Kimimiz 
dik dağlar, billûr dereler aşdık. 
Pek çoğumuz da oynak ve cilveli 
dalgalarla şakalaşan zümrüt sakil
leri bırakıp buraya koştuk. Yurdun 
dört tarafından, çok kıymetli birer 
çiçek gibi toplanarak ; şu mukad
des çatı altında birleştik. Kafamı
zın dışım şu gördüğümüz lamba 
ile aydınlatırken; içini de bundan 
binlerce defa daha parlak olan, 
çok değerli güneşlerin ışıklarım 
alarak aydınlatıyoruz.

Bütün sevgililerimiz ve pek çok 
sevdiklerimizden uzaktayız...

Dünyada en hüsranlı şey ki 
mahrumiyettir, o halde bizler mah
rumiyetin en hicranhsı o lan , 
duyğularla doluyuz demektir. Mah
rumiyetin timsali, yorğunluk ve 
durgunluktur, Halbuki biz şen ve 
canlıyız. Çünkü: biz- bu değerli 
muhite çok büyük bir aşk, çok 
büyük bir arzu ile geldik. Bizdeki 
arzu, çılğın bir sevda idi.. Onun 
için, geride bıraktıklarımızın hep
sine sevdayı tercih ettik. Bugün 
emel yollarımızda yürüdüğümüz 
için sevinçliyiz. Şu halde, kalbimi
zin bütün hücrelerini, dimağımızın 
bütün girinti ve çıkıntılarını dol
duran bu sevinç ne olabilir ?

Gür sesle, göğsümüzü kabarta
rak, hep bir ağızla:

— Meslek aşkı.. Meslek aşkı... 
Diye cevap yerebiliriz.

Bir mesleğin ki âşıkları vardır; 
o mesleğin dâhileri de bulunur. O 
dâhiler, o yüce simalar; sonsuzlu
ğun birer gömeğidirler...

Aşk birdir, fakat tecellisi bin- 
birdir, o tecelli hangi ufukta doğ
du ise o iklim gülşen; onu doğu
ran ülke çok bahtiyar olmuştur. 
Bizim aşkımız Ormancılık aşkıdır. 
Biz de ufkumuzda, yıldızlar görmek 
istiyoruz...

Her şey hakkı olduğu gibi 
Türk milletinin Ormancılıktan do
ğacak yıldızları altın saçlı güneş
leri beklemesi de en büyük hak
kıdır.

Efendiler, işte onlar, vatanın 
bütün ümmidi olan sizler olacak
sınız.. Lâkin efendiler, bir tepenin 
göğsünde kurulan bir mabede gir
mek için ; istidalarını uzatırken is
tidatlarınızı da bu uğura vakfedi
yoruz diye, ant içmedi iseniz çok 
yazık etmiş olursunuz.

insan bulunduğu bir meslekle 
hakir değil, mağrur olmalı ki o 
meslek yücelsin. Eğer bu mesleğe 
ait kalbinizde fışkıran bir lâv gibi 
coşkun sel yaşamıyorsa, efendiler
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çok hicranlısınız.. Hem bulunduğu
nuz mesleğe hem de kendinize en 
büyük fenalığı yapmışsınız demek
tir. Eğer bu mesleği sevmiyorsa
nız 'derhal çekilin, hem meslek 
bahtiyar olsun, hem, kendiniz. Mes
leğine aşkı olmıyan bir sanatkâr, 
teb’ası mezarlık olan bir hüküm
dara benzer.. Yaptığı fenalığa yine 
kendi gözleri ağlasın...

Arkadaşlar ; Ormancılık zama
nımızın en büyük ve en kıymetli 
bir mesleğidir.

Eski milletler çifçilere mukad
des insâp diye bakarlar ve ziraat 
hayvanlarına taparlarmış zamanı
mızda da, Orman ve Ormancıhk 
bu demektir. Hangi müessise, 
hangi sanatkâr var ki Ormana 
mühtaç olmasm ? Gördüğünüz 
muazzam şehirler, fabrikalar, or
dular, âlimler hep Ormana müh- 
taçtır; Ormancılara müteşekkir ol
malıdırlar. Ormanların kıymetini 
anlatmak için size en kısa bir mi
sal : dünyada Orman ismi altında 
biriken ağaç toplantılarım, bir an 
için kaldır eliğimizi farzedelim... 
Felâketin dehşeti, umumî bir zel
zeleden ve büyük bir tufandan 
daha müthiş olacağı incilâ ediyor.

Orman milletlerin can damarı
dır. Orman devletlerin en büyük 
hâzinesidir.

Ormancı, o hâzinenin mağrur 
bekçisidir ; bu bekçi çok mukaddes 
tir. Kışın karlı günlerinde hudut
larda nöbet bekliyen Mehmetçik 
nasıl alkışa lâyıksa; milletin hâzi
nelerini bekliyen ve idare eden 
Ormancılar da o kadar takdire 
lâyıktır. Ormancıhk, bizde bugün

için belki bir şöhret; belki bir re
fah mesleği olamaz fakat Orman
cılık her zaman için, bir saadet 
kaynağıdır.

Ey arkadaş eğer mes’ut olmak 
istersen yurdunun her tarafım süs- 
liyen Ormanlara bak... Yaşamak
tan gaye nedir? mes’udiyet değil 
mi?. îşte o arzuyu en bol veren 
meslek, Ormancılıktır.

Şöhretleri Dünyayi tutan çok 
hükümdarlar gördük : dâima azap 
içinde titriyorlardı, çünkü onlar 
mes’ut değildir. Pek çok refah 
içinde yaşıyan zenginler var; pa
raları milyonları aşmış, fakat on
lar da şöyle diyorlar :

• — Milyarları geçen paralarım 
olmasaydı da, mes’ut olaydım.

O, sanatkârların eri fenasıdır ki 
mesleğinden ar duyar, O ; sanat
kârların en şerefsizidir ki mesleğine 
aşık değil.

Halbuki bizim Ormancılık, yal
nız içinde bulunanları değil dışın
dan - bakanlan da sevdalandıran, 
yeşil gözlü bir kızdır. Orman, 
memleketin süsüdür.

Orman; şairlerin, reâsamlann, 
âlimlerin, askerlerin ilham aldığı 
pek mukaddes varlıklardan biridir. 
Ormansız memleket, yetim çocuk
lar gibidir.

Ormanlık olmıyan bir dağ, de
risi yüzülmüş bir Âlıûya benzerki 
marifeti görenleri ağlatmak ve 
acındırmaktır. Orman demek Fer
man demektir; elinde Fermanı 
olan, Dünyanm kurbam olmaz. 
Orman demek can demektir. O 
cam telef edenlerin baltalan kırıl*
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tırak değil elleri de kesilse lâyıktır.
Eski güzeller en çok sevdikle

rine bile, saçlarının telini vermek 
için ne kadar inat ederlermiş... 
Biz de yabanm haydutlarına, hır
sızlarına Ormanımızın yaprağım, 
bile vermemiye gayret etmezsek ; 
bu meslek yaşamaz.

Ormancı demek, şimdiye kadar 
bilmen gibi kesici değil yetiştiri
cidir.

O envai çeşit ağaçları ile dağ
lan, ovaları süsliyen pek büyük 
bir sanatkârdır. O sanatkâr, Or
man ağaçlarına bir bahçe ağacı 
gibi değil pek nadir bir saksı çi
çeği gibi bakmalı. Eskiden, çocuk
larını yeniçeri yazdırmak için her
kes can atarmış. Şu muhakkaktır 
k i : bir çok memleketlerde de 
şimdi çocuklarını Ormancı yapmak 
için can atıyorlar. Ormancı olan 
herkes en küçük sanatkâr olsa 
bile bahtiyar sayılır. Bizde şimdi
ye kadar her şeyin unutulduğu gibi 
bu meslek te bakımsız kalmıştır. 
Gidip Ormanlanmızı gezerseniz 
kınk, çürük ağaçlarla dolu hantal 
bir vücût gibi görürsünüz ; |  Bu 
hantal vücüdü bir güvercin gibi 
mütenasip ve civelek bakışh yapa
cak bizim kollanınız, bizim dimağ- 
lanmızdır.

Biz ne kadar bahtiyarız ki Or- 
manlanmızı bir Süğlün gibi zarif
leştirmek şerefi bizlere kısmet olu
yor. Yarın bizim kudretimizle Or
manlarımız pek büyük bir intizam 
ve büyük bir nefasetle göze 'çar
pacaktır.

- Ağaçları karmakarışık olan bir

Orman satırları karmakarışık bir 
kitaba benzer ki her kim onu oku
dum ve anladım derse yalan söy
ler. Biz bu karmakarışık satırları 
bir Nebi gayretile söküp herkesin 
seveceği mükemmel ve güzel ciltli 
bir pitap yapacağız. Yaptığımız 
gayretimizin örneği olduğu gibi 
doğan servet o gayretin mükâfatı 
olacaktır. Servet öyle bir define
dir ki dağların incisi olan Orman
larda bulunur. Bizim yeşil satır
larımızla yurdun her tarafını na
kışladığımız kitabın; okuyoculan 
ve müşterileri her zaman vardır. 
Her lisanda anlaşılır.

Bir ihtiyar balıkçı tanırım ; 
gözleri ahi olmuş ve bugün sahil
den uzakta bir köyceğizdedir; 
Onunla bir yaz günü evinin yanın
daki büyük meşe ağaemın gölge
sinde oturuyorduk. İhtiyarın koyu 
göz yaşlarını, aksakalının ucunda 
mahzun dalğalar gibi sıralanmış 
olduğunu gördüm. Neye ağladığını 
sorunca o alil gözlerinden sızan 
yaşlan silerek;

— Evlât bana deh deyin, bur
numa sahil kokuları geliyor. O 
akdenizde gezdiğim sıralarda ince 
kumsallardaki yosunlann lâtif ko- 
kulannı duyar gibi oluyorum. De
niz, deniz., deniz sen benim yârım, 
diyarım, mezarım olacaktın... Diye 
inledi.

İşte bu bir meslek aşkıdır. Bi
zim Ormanlarımız da bizden bu 
gibi şahıslar istiyor. O adam pek 
büyük âlim olmuş fakat mesleğini 
sevmiyor; o adam pek küçük bir 
sanatkâr elverirki mesleğini sev
sin, bu herşeye bedeldir.
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Çocuklar analannı, kuşlar yu
valarını, âşıklar yarlarım ne hisle 
severlerse Ormancılar da Orman
larım o hisle sevmiş olmalıdır ki 
sonunda bir faide elde edilmiş 
olsun.

* *
Arkadaşlar ; Şubat içinde bir 

ağaç bayramı var. Ormancı ki ağa
cın ikinci hâlikidir. O gün asıl 
bayramı yapacak, bu cemiyet men
suplan olmalıdır.

Umıımî, dinî, milli bayramlar 
var; görüyorsunuz ki bunlar şanla 
şerefle icra olunuyor. Bir de bun
ların haricinde meslek bayramlan, 
aile bayramlan vardır. İşitiyorum 
ki bir çok aileler ve bazı meslek

ler bu bayramlannı vakit vakit 
yapıyorlar, Sizlere soranın. Biz 
niçin bayramımızı yapmıyoruz ?. 
Biz neden şimdiden o güzel gün 
için hazırlıkta bulunmuyoruz ? İkti
darımız mı yok yoksa ehemmiyet 
mi vermiyoruz ? Birinciyi düşünü
yorsak batıl fikre saplanmışız tas
hih etmeli; İkinciyi düşünüyorsak 
bizim için en büyük ar ve leke
dir...

Arkadaşlar ; mesleğimizdeki 
müstesna gönleri dâima yaşatmak 
ve lâyık olduğu şerefi vermekte 
tereddüt etmemeliyiz.

* * *



Tanışalım

Hüsnü Bey Hazım Bey
Kopruçay ormanı mes’ul müdürü Kırkla reli orman fen kontrolörü

Sait Bey
Alâiye orman mühendis muavini

Haşan Sami Bey 
İzmir orman müdürü

Taşköprü orman mühendisi Talât beye :
Kıüşeaiz kazaen bozulduğundan dercedilemedi. Afifinizi diler ve yenisini göndermenizi ric.a 

ederiz.
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İ l y a s ’ı  d a  k a y b e t t i k !

Genç arkadaşlarımızdan İlyas 
Sâih’in İzıüirde kısa bir hastalık 
ye ameliyat aeticesinde vefat etti
ğini teessürle, haber aldık.

îlyas Saip hir müddet evvel 
filî ormancılıktan çekilmiş, İş Ban
kasına intisabederek yakın zamana 
kadar İstanbul şubesinde bulun
makta idi. Sön zamanlarda terfian 
İzmir şubesine tayin edilen İlyas, 
asıl meslekinden ruban ayrılama

mıştı. Onu her zaman aramızda 
görür, umunu kongrelerde değerli 
fikirlerini dinlerdik.

Hepimizin çok sevdiği bu de
ğerli arkadaşın daha pek genç 
yaştaki bu anî ölümü hemen bü
tün meslektaşları teessür içinde 
bıraktı.

Cemiyetimiz ve mecmua, aile
sine beyanı teeseür ve taziyet 
eder.

mm
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Zavallı ve genç bir arkadaşımızı 
vurdular!

Genç arkadaşlarımızdan Edre
mit orman mühendisi Ferit bey 
işten el çektirdiği bir mnhafaza 
memuru tarafından feci bir surette 
şehit edildi.

Vak’a bir kahvede cereyan et 
miştir.

Ferit bey, sınıf arkadaşı kon
trolör Selim beyle Edremidin "Çı
nar Palas,, namile yadedilen kraat- 
hanesinde şeker bayramında otu
rurken katil muhafız aniyen Ferit 
beyin üzerine atılarak kamasını 
arkadan kolbine kadar sokmuş. 
Zavallı arkadaşımız ne olduğunu 
anlayamadan ”Ah, yandım,, ferya- 
dile derhal yere yuvarlanmış ve 
vefat etmiştir.

Katıl kamasını bir tarafa attık
tan sonra o sırada harekete hazır
lanan tirene - evvelce kararlaştır
dığı üzere - binerek kaçmak iste- 
mişsede jandarma kumandam der
hal otomobille şimenediferin yo
lunu kesmiş ve katili yakalamıştır. 

•• *
Genç arkadaşımızın maruz kal

dığı bu tüyler ürpertici cinayet 
kaşısmda hüzn ve elemle irkilme
mek kabil değil... Birmehendisin 
Muhafız bıçagile öldürülmesi or
mancılık tarihine kayd edilecek 
ilk çirkin ve menfur bir hadisedir.

Ferit bey sükûneütab ve ahlâ- 
kile tanınmış , halim , selim bir 
arkadaşımızda Mektepden 340 sene
sinde neş’et edererk Bolu ve Ay
dın Orman mühendisliklerinde bu
lunmuş ve son vazifesini Edremit5- 
de ifa ediyordu.

Bir memurun haklı ve haksız 
- işden çıkarılsa bile -  amiri aley
hinde bu denaetı irtikâp etmesi 
her türlü manasile şayanınefret ve 
istikrah bir hadisedir.

Biz bir arkadaş kayp etmekle 
dilhıınuz. Teesürlerimiz çok şedit 
acılarımız derindir. Muhafızda olsa 
meslektaşların yekdiğerini vur
ması dikkatle mütalea edilecek bir 
hadisedir.

Bu gibi adamlar devlet otorite
sinin nizamını bozan lıüviyetsiz 
muhriplerdir. Tabiî cumhuriyetin 
yüksek adalet mahkemesinde ceza
larım bolacaklardır,

Ferit: artık makberesinde ebedi 
uykusuna daldı. Fakat onun arka
daşlarına, ailesine bırakdığı hazin 
matem bize daima kendisini hatır
latacak ye onun yad elemile müte- 
ellim olacağız. Muhterem ailesini 
meslekdaşlan samimiyetle taziye 
eder. Zavallı Feride ebedî uyku
sunda istirahet dua ederiz.

Kereste Fabrikaları
M M l f l H N

G A L A T A

Voyvoda caddesinde IVaaclı \  
ikinci kal:

Telefon: B E Y O Ğ L U  4 3 7

Şubeleri:
A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B OZ ÖY Ü K

loptan

Her nevi sanayi kerestesi

Lan


