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Mecmua müdüriyetinden

^Pratici- cilt abonumanTanmızin afocme rûüddeti Mart 930 târihinde 
hitam bulacaktın Abonesini vakti zemâhile tecdit ettirmiyenlere m ef| 
mua • şimdiden muvazzah adreslerde âbuna

PBBk göndeımelermi muhterem okuyucularımızdan rica eyleriz:

Meanuanaazın birinci nüshası kalmamıştır. <hget nüshalarda bitmek jüz<6r€ f̂i> 
karilerimizden «ski nüshalarım tamamlamak istiyenlerin mecmua müdürlüğüne mö-; 
racaatlan.

iffaro -Tma-rferÂn-m?v. — İstanbul türbede--Sanayi Birliği binasmdâg^Ormaö 
roçktebi 3 ^  ..m®mjîî0i' cemiyetinde.

H Abona şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300. altı ayh^ 'd^i. kuç 
roptur. Tara villân î^eriiçin mecmua müdürlüğüne- müracaat edilmelidir.

Ğnhan Mektebi Âlisi MeVmnlan Cemiyeti tara&ndan ayda bir neşrolunur

Memleketimfei Ormancılığının inkîşafma doğru
(Bir m illetin m edeni sev iy esi orm anlarına verd iği

ölçülür)

Cûmhuriyet hükûmetme ^̂ ^̂ a®: 
kalan eski devrin bütün • köhne 
teşkilâtının büyük inkılâp ıjjmırâ- 
manlanüıızm devamlı irade ve azim
leri sayemde necip medetimizin 
benliğine ve ' asnn umdelerine uy
gun bir tarzda inkişaflarım gör
mekle bahtiyaİ?£oian- bizler çok 
sevgili mesleğimizin bünyesinde de 
bir fekâmüî fecrinin ışıklarım ~^ür-- 
mekleiftihar'ediyoruz.

v M u h te re fc îŞ n e ^  
tinin millî tasarruf f0 J  iktisat ŝ .. 
yase^ö,de- on plân^^f'e;;ibaş]î \ba*. 
şîna-.-bir.- ıft#^î% ^^deîfeorm m - 
lanmızın Devlet, tâıafından işletil
mesi gibi- m âeM  me|^rebiü^olan. 
bir teşebbüsün -mevzuubahS olduğu 
ş u .^ a la rd ^  tar*.
Şia. milletin • ben
liğinde -ağaç muhabbetini yaratma-

bir
teşekkülün mevcudiyetini okurları
mız^ büyük birŞeşihçler'-arz ederiz.

Ceimyeti0öİ^^ ..'göııderdî^L bir 
mektubunu ¥e: mesrû programım' 
kemali şükranla derçcŞrağimiz Baş 
vekil İsmet paşa Hazretlerinin hi

mayeleri âtında bulunmakla mü- 
bahi himaye eşcar cemiyeti Mem
leketin bünyesinde 
muhabbeti, ve orman sevgisi hâl& 
kında şuurlu ve ümit veren bir 
hamlenin mevhıduduf. •;

Cemiyefen^bu arkadaş ceröi- 
:-^ !e  büyük muvaffakiyetler temen
ni ederken her şeyde rehperimiz 
olan Ulu Gazimize ve cemiyetin 
kıymetli reisleri Baş vekil paşa 
HazreÛerile İzmir Mebusu Babım 

efendi ̂ e ;. mesâi arkâsâ^lâ^ 
rmı hürmetle yat etmeğide kendi
sin^ bir vazife b3irv?’

Gençliğin ve nnfletin her sa
bada olduğu gibi bu asil cidali de 
benimseyeceğine de kaniiz. . Çünki 
unutmamahdırfâ bir milletin mede^ 
nî seviyesi ormanlarına 
kıymetle ölçülür.

Orman mektebi âlisi mezunları ec- 
m iyeti riyase&ne.

Millî servetierimiria 'eh; mühim
lerinden olan ormanlanıhimm ko- , 
ruııma ve arthnhn^.^ûö^ hükü
metçe ahnmâktâ Olan idari kanu-
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nî w  fenni İktisadî bir çok tedbir 
ve kararlara zamimeten millî te
şekküllerin de bu esaslı maksat ve 
gayeleri benimseyerek ağaçların 
bakımının ve çoğaltılmasının millî 
bir vazife olduğunun dimağlar
da yer etmesi ve ağaç sevgisinin 
bütün gönülleri sarması ve bu 
muhabbetin bir itiyat halinde fiilen 
yaşaması lâzımdır. Ziraatımızın 
terakki ve inkişafında en büyük 
mesnet olan ormanlarımızın İkti
sadî faideleri hepimizin malûmu 
olmakla beraber bu faidenin va
tanın her köşesinde asarını gös
termesi zaruridir. İklimi toprağı 
ve sair şeraiti itibarile dünyanın 
en nefis meyvalannı yetiştiren 
memleketimizde de bu kudretten 
istifade etmek icap eder. Hüküme
timizin tatbik etmiş olduğu tedbir
lerin yarımda bu gayeleri hedef 
ittihaz etmek üzere Himayei eşcar 
cemiyeti Baş vekili İsmet paşa 
hazretlerinin fahri riyasetlerinde ve 
kıymetli himayelerinde merkezi 
umumisini Ankarada tesis etmiştir.

Memleketimizde bulunan or
manların muhafazası programının 
en mühim maddelerinden birini 
teşkileden cemiyetimizin teşekkü
lünü arzeder ve bilvesile hürmet
lerimi takdim eylerim efennim.

15/1/30
Himayei eşcar cemiyeti reiei

İzm ir  nıeb'usu

M. R ahmi

Baş vekil İsmet paşa hazretlerinin 
Fahri riyasetlerinde merkezi umu
misi Ankarada tesüs eden Himayei 

eşcar cemiyeti
MESAİ PBOĞRAMI

1 — Halkte ağaç muhabbeti 
uyandırmak için ağacın kıymeti, ba 
kimi ve hastalıklarla mücadele ve ci
nslerinin ıslahı, çoğaltılması korun
ması hakkında risaleler ve sair 
suretlerle neşriyat yapmak.

2 - Mektepler ve kışlalar ağaç 
sevgisinin genç dimağlarda en kuv
vetli bir surette yerleşip kökleşme 
si için çalışacak müessesattan ol
duğu için Maarif ve Millî Müdafaa 
Vekâletlerinin tedris ve talimde mua
venet ve muzaharetlerinin teminine 
ve mektep bahçelerinde ve kışla
larda meyvah ve meyvasız ağaç
lar yetiştirerek halka nümune ol
mak ve ameliyat ve tatbikat ile 
sevginin zevk ve itiyat haline gel
mesi için çalışmak.

3 —  Memleketin ağaçtan en 
çok mahrum yerlerinden başlaya
rak muhtelif mıntakalannda fidan
lıklar tesis ve halka cinsleri ıslah 
edilmiş fidanlar dağıtmak.,

4 — Memlekette yabani halin
de milyonlarca meyvalık ağaçlar 
olduğu gibi eyi cins aşılarada ih
tiyaç pek çok bulunduğundan aşı
cılığı halka öğretmek için kurslar 
açmak ve eyi cins aşı kalemlerini 
dağıtmak.

5 — Ziraate zarar | veren sel 
tahribatı; meyilli arazideki zeriyat- 
tan tevellüt ettiği için bu kabil 
yerlerde ağaç yetiştirmeğe bilhassa 
itina etmek.
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6 — Memleketimiz toprak ve 
iklim itibarile meyvah ağaç yetiş
tirmeğe çok müsait olduğuna ve 
halen yetiştirmekte olduğu meyva- 
lann bütün dünyadaki rakiplerin 
ceht ve gayretine rağmen nefaset 
itibarile birinci mevkii ihraz etmek
te bulunduğuna göre istilısalâtını 
şimdiki miktara nazaran daha pek 
çok artırma imkân* ve ihtiyacı bu
lunduğundan yalnız hükümetin ve 
cemiyetin ve diğer müessesatm fi- 
danhklarile iktifa etmeyerek yetiş
tirici sınıfının halk içinde çoğalma
sını ve bu yetiştiricilerin birbirle
rine ve halka tanıtılmasını temin 
ve yetiştiricileri hassatan himaye 
etmek suretile bu en zengin istih
sal menbaımızdan azami istifade 
temin etmek.

7 — En eyi bakım ve en fai- 
deli mücadele usullerini aramak 
suretile en çok ve en nefis mahsul 
elde etmek için fidanlıklarımızdan 
birini taharri ve ıslah gayelerde 
yüksek bir fen müessesesi haline 
getirmek.

8 — Ağaçlarımıza musallat 
olup istihsalin azalmasına sebep 
olan muhtelif ağaç hastahklarile 
mücadele etmek.

9 -  Ağaçları çoğaltmak ıslah

etmek çok mahsûl almak kuvvetli 
ve ameli bilgiye muhtaç olduğun
dan mesleki bilgiyi memlekete 
yaymak için mutalıassıslar yetiş
tirmek.

10 — Yeri ve bakım şeraiti 
evvelden hazırlandıktan sonra ağaç 
bayramlarının Türkiyenin her tara
fında yapılmasına çahşmak.

Hulâsa meyvalı meyvasız ağaç
ların muhafazası üretilmesi has
talıklardan her türlü tecavüzlerden 
korunması cinslerinin ıslahı; ağaç 
sevgisinin uyandınlması ve ağaca 
bakım bilgisinin arttırılması cemi
yetimizin proğrammm aha hatla
rıdır.

Cemiyetimiz bu proğrammm 
tahakkuku için azamî gayretle ça
lışacak; ve bu şekildeki mesaisile 
ve az zaman zarfında azız vata
nımızın her tarafını meyvalı ve 
meyvasız ağaçlarla bezenmiş ve 
millî servetimizin mütemadiyen 
artmış olmasını görmeyi ve binne- 
tice umumî refah ve saadeti temin 
eden esbaptan bir lasmuıa olsun 
iştirak etmiş olmağı kendisi için 

K.büyük bir bahtiyarlık addedecektir.
5/1/990

HİMAYEİ EŞCAR 
C em i yetİ



Orman Kanunu
Memleketimizde şimdiye kadar 

b ir orm an kanunu tedvin edilme
m iştir. Yalnız son senelerde çıkan 
b ir  kaç ufak kanun parçasının 
Umumî Orm an kanunu tesmiye: 
edilemiyeceğini şöylemeğe de hacet 
yoktur. Bunlar daha ziya de meş
ru tiyet devrinde ihzar edilmiş olup 
h er fırsat düşdükçe tadil ve hatta  
yenibaştan  denecek kadar tebdil 
edilen orm an kanunu .çıkıncaya 
kadar mevcut boşluğu mehma im
kân  doldurm ak emel ve endişesile 
yapılm ış kanun parçalandır. Bun
la rın  b a n la n  iyi bir orm an kanu
nunun çıkmasını teshil . eyleyecek 
b ir vaziyette yan i âsrî ormancı
lığın hedef ve  gayesine doğru 
atılm ış adım lar ıtlakm a sezadır. 
B azılanda bunun tam am en zıttı- 
chr.

1250 Tarihli Orman nizamna
m esinin beşinci maddesi mucibince 
hiç bir devlette olmayan b ir şekil
de  ahalii kuraya intifa ve ihti- 
tap  tanınm ıştı. Orm an nizamna
m esinin ihzarı sıralarında Türkiye 
de bulunan F ransız Orm an Müte
hassısları bu m addenin vucudunun 
Ormancılığın inkişafına büyük bir 

olacağından bahsile ihracı 
için çok çahşnnşlarsada muvaffak 
oim adıklan tarafım dan tercüme 
edüüp İktisat Vekâleti Mütehassıs
lar m ecm uasında intişar eden 
Mösyö Ö&ricogne) nm: 'raporunda

yazıhdır. Halbuki bu Hukuk 340 
senesinde daha vasi bir surette ay
rıca bir kanunla da tevsik edil
miştir.

Haki intifa mes elelerinin Âine- 
najman plânlarının tanziminde ya
ni Ormanların fennî bir surette 
işledilmelerme müteallik hususlar
da oynadığı menfi rol ise Orman
cıların veba hıisus bütün Âtnehaj-' 
mancıların malûmidir. Bu müşkü
lâttan  kurtulmak için Ormancılığı 
müterakki devletlerin Orman idaf- 
releri m e ra  ve ihtitaba müteallik 
bu gibi intifa haklarını ya bedelle 
veya aynen bir saha vermek ̂ Q - 
retile bertaraf etmişler v e .  şurada? 
burada kalanlarında kurtarılüıâsı 
için hiç b ir fırsatı k a ç ırm am ak ^  
dırlar. ,

H er fert, her Şirket nasılki 
kendisinin m utasarrıf oldüğiı ye 
idare etmekte bulunduğu f»n nnı 
İke bir işe tamamen sahip ölmâk> 
isterse Ormancılıkta aynı vâzT? 
y  ettedir.

Fransızların bir darbı mesel*; 
vardır. (Bir kapu ya açık durmalı' 
y a  kapalı) derleri-Yâm \. tam  ye 
kat’i olmayan böyle vanm  tasâfc. 
fuf ye temellükler pek  zararbdır. 
Onun için ne bahsına * olursa ol
sun Türkiye ormanlarının Devlete 
ait olanlarının tasarruf ve temeltü? 
küne ait mesaili bir ati evvel hâl
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etmek kâtfî bir mecburiyet halin
dedir. Hatta bunun zamanı gelüp 
geçmiştir bile; Her an mühim ta
sarruf Davalarının zuhur etmesi, 
intifa hususlarında halkla idare 
beyninde her an tahaddüs edüp 
nahak yere her iki tarafın zaman 
ve para sarfını icâp ettiren ihtilâf
lar hudusu hep bu işlerin katiyet
le hal ve intaç edilmemesinden 
ileri gelmektedir. Bu mes" elenin 
ne. dereceye kâdarimuaddaf ve halli
nin güç olduğunu söylemeğe ha
cet yoktur* Yalnız. ğğç; Ve mu- 
addal mes eleleri bütün cıham hay
rette bırakacak bir suretten âz^b ir 
zamanda meydana getirmesini 'b i
len büyüklerimiz ve Milletteki in
kılâp ruhu bunun: da hakkından 
gelecektir. Her inkılâp hareketinde 
olduğu gibi bundada seri hare
ket muvaffâkiyetin en büyük ami- 
h olacaktır. Çünkü esasen, m ese
lenin müzmin şekli her türlü ihti- 
latada müsaittir.

Yukarıdan beri söylediklerimizi 
hülâsa edecek olursak: ,« Devlet. 
Ormanlarının hudutlarının her tür
lü münazaa ,ye müdaheleden ma
sun bulunduracak bir surette tah
dit ve tayini ve bu hudutlat.|dahi- 
linde atiyen ahar hiç bir hak id
diasına mahal' bırakılmamahdır> 
Neticesine yatırız.

En büyük temennimiz orman

kanununun bu hususları kâfi! ola
rak çıktığım görmektir.

Ancak bundan sonradır ki tev
si ve takviye edileöek iyi ve tam 
bir muhafaza teşkilâtı sayesinde 
Ormanların kesim yaşını bulmuş 
olanları bir taraftan kesilir ve 
tansil edilir. Diğer-taraftan da hu
dut dahilindeki çaldık halini almış 
olan veya büsbütün çıplak kalmış 
olan sahaların, Mahrukatedann, ço
banların ve sair mütearrızlarm 
şerrinden emin olarak ihya ve 
imarına çalışmak mümkün olur. 
Ve aynı zamandada iskele, istas- 
yan. Şehir ve kasabalardaki kont
rol teşkillâtı külfetinden kurtulun- 
muş olur. İşte ozaman Ormancı 
hakiki vazifesi olan terbiye, tensil 
ve imâr işlerine kavuşmuş olur. 
Bu gün vazüyet tamamen ber 
akistir.

;':,Zaten noksan olan Orman
cılık teşMlâfennzm enrejisinm en- 
büyük kısmı, semeresiz bir suret
te, kaçakçı ve dava takibine sarf 
ye israf edilmekte ve vaz'iyet he
defi malûm ve muayyen iken dü
menine lâzımğelen istikamet ve
rilmediğinden engin denizlerde bu- 
calâyan bir geminin haline pek 
benzemektedir.

İktisât Vekâleti Orman amenaimân 
Şubesi Müdürü 
M. Fahretteî
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Ham burg civarındaki Holstein orman fidanlıklarının sureti 
teşekkül ve inkişafları ve bunların ormancılık ve 

iktisat noktayınazarından ehemmiyetleri -

(Ormaıı Anıenajman Baş Mühendisi Mahmut Şakır)

Hamburgun takriben (15) kilo
metre şimali garbisinde ve Ham
burg - kiel demir yolunun her iki 
tarafında ve Eidelstedt istasyonun
dan Elmshorn üstlerine kadar ve 
sathı bahirden 10 — 15 metre 
irtifamdaki saha (Holstein) m orman 
fidanlıkları mmtakasıdır.

Buranm yazı serin ve kışı mu
tedil ve mülayim olan iklimi 
[deniz iklimijve Toprağın bir met
rodan fazla derinliği ve fevkalâde 
gevşek ve epıyce ümüz ile karışmış, 
ve çok mahalleri killi ve kısmen 
turblu kumdan mürekkep serin 
toprağı burada bu mikyasta inkişaf 
etmiş olan 'fidanlığı için muktazi 
esbabı tabiiyeyi ihzar etmiştir.

Holstein daki orman fidanlığı 
sanayiinin mahal ve mevkii inti
şarının Hamburg serbest şehri 
mütemimatından ve fakat teşkilâtı 
mülkiyesi • itibarile Prusyaya ait 
bulunan ( Altona ) nın civarındaki 
Klein-Flotbek olduğu kabul olunuyor.

1795 Senesinde iskoçyalı James 
Booth (Ceymis But) burada tesis 
ettiği bir bağçede sair bir çok tez
yinat şüceyratı meyamnda orman 
fidanları da yetiştirmeye başlamıştır.

Kendisinin ve ahfadının namı

ve bilhassa John Booth (Goıı but) 
ismi yetişdirdikleri ecnebi ecnası 
eşcar dolayısile ormancılar ve 'or
mancılık aleminde bugüne kadar 
bakı kalmıştır.

Klein - Flotbek den Holştayn 
(Holstein) vâsi mikyasdaki orman 
Fidancılık ve fidanlıklarının bilâha- 
ra merkezi olan (Halstenbek)e doğru 
yayılmasında bir tesiri olup olmadığı 
veböyle bir şeyin mevcudiyeti halin
de ne tarzda olduğu hakkında yal- 
mşsız bir tesbitde bulunabilmek bu 
gün gayri mümkündür.

Rivayete nazaran daha, 1820 
senelerine doğru 1846 senesinde 
vefat etmiş olan ve bu günkü Pein- 
Halstenbek fidancılık firmalarının 
sahiplerinin dedesi olan Hans He- 
inrich Pein ismindeki bir çiftçi 
oğlu bağçe ve parklarda tezyinat ve 
muhafaza ve mania şeklinde kulla
nılan çıt ev çalılık ( siperlik) 
fidanlarını yetiştirmiye başlamıştir. 
Bundan bir az zaman sonra buna 
pek yakın olan orman fidancılığına 
iptidar eylemiş ve bir fidanlık 
tesis ederek yaşının pek ilerile- 
miş olmasma rağmen arazisinin 
idaresini oğluna tevdi etmek iste- 
miyen pederine karşı (1854 sene
sinde vefat etmiştir) kendisi için

I
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müstakil bir vaziyet ihdas edebil
mek esbabmı araştırmıştır.

Şu son aile tarihi tetkikatına 
mukabil mezkûr Pein (Payn) m 
yaş itibarile ikinci çocuk olması 
hasebile ebeveyninin arazisinde 
hissesine düşecek mirastan mah
rum olacağı için bir ağaç fidanlığı 
tesis ederek kendisine 'bir menbaı 
varidat aradığı hakkmdaki iddianın 
doğru olmadığına işareten kendi
sinin ilk doğan erkek çocuğu ol
duğunu beyana mecburiyet hasıl 
olmuştur. Meşkûr Pein (Payn) nm 
müstakil olarak çahşdığı zaman
lardan evvel Klein - Flottbek daki 
(Booth)m yanmda bagçıvan olarak 
çahşdığı hakkmdaki rivayetin dahi 
bu suretle mukarini hakikat olma
dığı tebeyyün eder. Bu faraziyeden 
sarfınazar edilse bile ecnebi bir 
kimse yanmda hizmetçilik etmek 
Holştayn köylü oğullarının seciye
lerde gayri kabili telifdir.

Mukarini hakikat olan bir şey 
varsa oda ihtiyar ağaççı Pein (Payn) 
m kendisine müstâkil bir iş arar
ken (Booth) un faaliyetve mesai şe
killerini nümune ittihaz ederek 
Holştayn (Holstein) da çok talibi 
bulunan Tezyinat ve muhafaza 
ve mania şeklinde kullanılan çit 
ve çaldık fidanlarım yetiştirmeğe 
başlamış olmasıdır. Bilâhare ona 
bile fidan satmış olduğu rivayet 
edilen Booth ile tâmşması ihtimalki 
kendisine orman fidanları yetiş
tirmek fikrini vermiştir. İklim ve 
toprağın elverişli olması yüzünden 
tali bu hususta ona yar olmuştur. 

1850 Senesinde Pein ( Payn |

7

nııı komşusu bulunan Hayns ( He- 
in s) takip etti. (Pein) nm mesaisini 
kendisine numune ittihaz ederek 
meydana getirdiği orman fidanlığı 
bugün Halstenbek de Heins ve 
torunları tarafından J. Heins mah- 
tumları namı tahtında tesahup ve 
idâre edilmektedir.

Bunu müteakip zaman zarfın
da .Holştayn ( Holstein) nin diğer 
taraflarında zuhur eden meselâ 
funda yetiştirme cemiyetleri, çit fi- 
dancılan Birlik fidanlıklları vesa
ire gibi rakip teşekküller daha ziya
de tabiatın lütuf ve müsaadesine 
malik olan Halstenbek firmaları 
ile uzun müddet mücadele edebi
lecek bir vaziyette olmadıkların
dan teessüslerinden az zamen son
ra ortadan gayb oluyorlardı.

Buna mukabil Pein ve Heins 
tarafından muvaffakiyetli bir baş
langıç temin edildikten sonra Hals
tenbek ve civarındaki ağaç fidan
lıkları teşekkülleri harbi umumiye 
kadar her sene muvaffakiyette ço
ğalmakta idi.

Calibi dikkattir ki 1880 senesi
ne kadar alalumum çit olarak de
ğil bilâkis denizin sisli sert rüzgâr
larına bir set olmak üzere yetişti
rilen çit ve mania fidanlıklarının 
miktarı orman fidanlıklarına nis- 
betle çok idi. Bu vaziyet pek tabii 
idi; çünki (Holstein) mn nisbeten 
küçük olan orman sahası orman 
fidanları yetiştirmek için büyük 
bir faaliyet kuvvei talırikiyesini is
tilzam etmediği için 1880 senesine 
kadar cari olan mahalli piyasada 
yalnız, çit ve mania fidanları iste-

■M
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ililiyordu. Fakat 1888 senesinde 
Halstenbek de bir şimendöfer is
tasyonu küşadı ile vaziyet değişti. 
Aı saman sarfında alman yanın her 
bir köşesine kadar gönderilen fi
danlarla garsiyat mesaisi çoğaldı.

1928 Senesinde berayı tetkikat 
ve tetebbuat gittiğim Halstenbek 
fidancılık kasabasında şahidi oldu
ğum orman fidanlıkları, büyük mik
yasta orman fidanları yetiştirme 
müesseseleri asıl bundan sonra 
meydana gelmişdi.

Bu iki sebeb tahtı tesirinde ve 
aynı zamanda Holstein orman 
fidanlarınım matluba muvafık ve 
ucuz olması yüzünden 1860 sene
sinde mesahayı sathiyesi ancak (S) 
hektar olan Halstenbek fidanlık
ları İ902 senesine kadar ( 500 ) 
hektara baliğ olmuş ve 1905 sene
sinde o zamana kadar ziraatta 
kullanılan arazinin fidanlıklara 
tahsis suretile azalması ile Ham
burg ve Altona şehirlerine süt ih
racatım külliyen akamete oğrata-

. Hatta Hlstenbek Kasabası Pos
ta damgası üzerinde: «Hlstenbek - 
Holstein, dünyada vasi mikdarda 
orman fidanı yetişdiren» cümlsi 
vardır.

Şimendöfer istasyonunun tesisi 
yabnız bu teceddüde değil, büyük 
bir inkişaf devresinin başlamasına 
sebeb oldu. Orman meşçer el erinin 
fidan garsile tesisinin ormancılar 
arasında tohuma tercih edilmeğe 
başlanmalıda buna inzimam etti,

cak bir dereceye kadar ilerilemiş 
bulunuyordu. Bugün takriben 1000 
hektar kadar olan ve Halstenbek 
hududu dahili ile bütün civar arazi 
yalınız orman fidanlıklarından iba
rettir.

Burada en küçük bir ev bağçe- 
sinde bile diğer yerlerde mutat 
olan lâhna başlan vesair sebzeler 
yerine orman fidanları göze çar- 
parki işbu küçük müstahsıllar am
balaj, nakliyat ve ragabet vasıta-
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lanndan mahrum olduklarından 
kemali ihtimam ve itina ile yetiş- 
dirdikleri fidanları H. H. Pein 
(150 Hektar ), E. F. Pein (80 
haktar), Gustav Ludemann (60 
hektar), J. Heins Söhne (120 
hektar) vüsatmdaki fidanlıklara 
malik mezkûr fidan müesseselerine 
satarlar.

Bunlardan mada 15-20 hektar 
vüsatmda 20 adet mutavassıt ve 
1 Ardan İL Hektar vüsatmda 600 
adet küçük ve pek küçük fidan 
müessesleri vardır.

Bugüne kadar büyük mikyasta 
çit fidanlari dahi yetişdirmekte 
olan fidanlık müesseseleri takriben 
(50) kadar olup hepsi harbi umu
miden evvel tesis edilmişlerdir. 
Bunlardan Halstenbek ve civarın
da bulunan (20) kadar müessese 
(Firma) çam tohumlarının yetiş- 
dikleri mahal itibarile cins ve nevi- 
lerinin ilmi ve Fenni bir tarzda 
tetkiki hususunu nazarı dikkata 
alarak 1911 senesinde kendilerini 
alman ormancılar cemiyetinin to
hum kontroluna tabi tuttular.

Bu hakkı teftişin 1 Teşrini evvel 
1925 senesindenberi kalkmış ol
masına rağmen mezkûr kontrol 
fidanlıkları [tahtı teftişte bulunan 
fidanlıklar] Tohumların menşei 
ve ne/ilerinin tanzim edildiği ve 
anbalâj yapıldığı yerler itibarı ile 
ve fidanların ihtimam ve sureti 
nakilleri hususunda ihtiyarı bir 
taahhütname ile «Orman tohum
lan mürakaba komisyonunun tah
tı teftişinde bulunmaktadırlar.

Tohum kontrolünün vazı‘ ile 
diğer bir çok kontrol teşkilâtlım 
dahil olmayan fidanlıkların mev
cudiyet ve istikrarlarına halel ge
leceğinin kabul edilmesi icap eder
di. Halbuki fiUyat —- ne kadar ina
nılmaz bir hadise şeklinde tecelli 
ederse etsin — bunun aksini i abat 
etti. Kontrol teşkilâtına tabi ol
mayan fidanlıklarda yetiştirilen 
fidanların, pek pahalı tohumlardan 
yetiştirilmesi ile bir az pahalıya 
mal olan kontrol teşkilâtma tabi 
fidanlık fidanlarından, daha ucuz 
olmalarından dolayı bir çok orman 
idareleri bugün bile tercih etmek
tedirler.

Şimdiye kadar mevzu bahs 
olduğu veçhile Holstein (Holştayn) 
fidancılığının seri inkişafına isti
naden onun daimi galibiyeti ikti- 
sadiyesine inanmak doğru olmaz.

Bu ana kadar ihtimam edilme
si lâzım olan pek çok müşkilâta 
mütemadiyen yenileri inzimam 
etmektedir.

İstihsalâtm fazlalığı ve yahut 
müşterilerin vaziyeti iktisadiyele
rinin fena olması yüzünden satış 
muamelâtının ansızın duruvermesi 
ve binnetice hu yüzden mütahassıl 
malı zararlar buğün dahi pek en
der değildir. Buvaziyyette satılma 
çağma gelmiş fidanları daha genç 
yaştaki fidanlara yer açmak için 
söküp atmak veya yakmak ıztıra- 
ridir. Aynı hal ardı gelmeyen ve 
bilâhara neşvünemanın süratle bir
den bire başladığı kışı uzun süren 
senelerdede caridir.
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Bir çok omum idareleri Kültür 
(zeriratgarsiyai) zamanının pek a? 
ve kısa olması dolayısıla fidanları 
vakti zamanı ile dikemeyecekleıin- 
den korkduklarmdan bu vaziyette 
sielekser fidan almasından tevekki 
ederler.

Daimi bir iktisadi sebep dahi 
zamanın cari olan modasıdır. Bu 
hususta Pinus Banksiana (Baksi- 
yan çami) bir misâl olarak gösteri
lebilir. Çok tavsiye edilmiş olan 
bu banksiyan çamından fazla talep 
tahtı tesirinde pek çok yetiştirildi. 
Talebin çokluğundan vasi mikyasta 
fidan'yetiştirme mesaisi nasıl büyük 
bir sür’atle başladı ise banksiyan 
çamının kıymetsizliği malum olun
ca aynı süratle birdenbire durdu.

Bu çam fidanlarından . milyon
larca fidanları yakmak mecburiyeti 
hasıl oldu- Sermaye ile beraber 
kat’iyeüe tesbit edilmiş' olan kazanç 
dahi kül ve duman oldu.

Harbi umumiden şoııra ortaya 
atılan ve bir kaç senelik alman 
ormancılık aleminde leh ve aley
hinde bulunulan, yazılar yazılan ve 
hali sükûnete ric’at etmiş olan ta
biata metruk orman ( Dauerwald ) 
nazariyesi tatbikat sahasında inki
şaf etmiş olsaydı orman fidanlıkları 
ve fidancılığı inkıraz bulacak ve 
Professor Wi§becke dahi büyük 
ve tabiî bir Fidancı olacakdı.

Bu vaziyet Holştayn (Holstein) 
fidancılık aleminde fevkalâde nazan 
dikkati celbettiği rivayet edilmek
tedir.

Bir zamanlar istimal edilen

Fransız çam tohumlarından sarfı
nazar çok fazla zararı ye belki en 
büyük mazarratı harpden evvel ab 
manyaya idhal edilmiş olan Belçi
ka ve Hollanda evrakı sakıte eşçan 
fidanları ika etmişlerdir. Bunlar 
fevkalâde ucuz olmaları besabile- 
Almanya orman idareleri tarafın
dan doğrudan doğruya ve alelek- 
ser orman fidanlık müesseseleri 
vasıtasile sipariş ediliyorlardı. Holş
tayn (Holstein) fidaneılan zaruri 
olarak ecnebi şirketlerine komis- 
ysnculük etmek istirannda bu
lunuyordu. Ecnebi rakipler müya- 
ceh esinde âtıl kalmamak için on
ların ellerine başka bir fırsat 
geçmiyordu. Orman sahipleri [ kıs
men bu günde olduğu gibi] en’ 
ucuz fidanların en iyi olduğu ka
naatinde idi. Bu hariçten idhâl edil
miş ensaci yumuşak, teçezzüre fena, 
usûlsüz ambalâj edilmiş ve elden 
ele dolâşa dolaşa daha hududu 
geçerken neşvünema kuvuetlerini 
kaybetmiş olduklârmdan’ g^rsiyât- 
ta çok defalar muvaffakiyetiz 
kültürlerin husule gelmesine sebep 
olmuştur.

Fidancılar; ormancıların kısmı 
azamî tarafından kısmen bu güne 
kadar kendilerine karşı gösterilen 
ademi itimadı işte bu fidanlara, 
medyundurlar. .

Harpten evvel •• fidan •ihracahL-- 
istihsalâtm °/Q 15 ine baliğ olmakta 
idi. Buna mukabil haşarat, emrazı: 
nebatiye ye hadısatı fabiiyeden 
mütevellit hususat şayanı ehem-, 
miyet değildir.

(1820) senesinde Halstenbek
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fidancılığın müessisi ihtiyar ağaççı 
Pein (P ay n ) fidanlarım müşteri
lere sırtında taşırken bundan tak
riben yüz sene sonra Halstenbek 
istasyonundan ilk bahar mevsimin
de yevmiye vasati olarak (120  > 
vagon orman fidanları nakledil
mektedir. Bu meyanda Pinneberg 
|  Pineberg) Tornesch ( Tom eş) is
tasyonundan çıkan fidan nakliye 
vagonları dahili hesap diğildir. 
Zikredilen vagonlar adedi Holstein 
(Holştayn) orman fidanlıklarının 
Alman ormancılık iktisadiyatındaki 
ehemmiyetini' kâfi derece izah eder. 
Halstenbek ( Halstenbek ) de kont
rol teşkilâtına tabi fidanlık müeş- 
sesesinin ( fiı-masmın) Halstenbe-
kin orman fidanları yetiştirmekle 
son elli = sene zarfında Alaman 
ormanlarının imarında vasi ıııik- 
yasda istimâl edildiği ve meşçere- 
sinden hiç olmazsa., bir kısmının 
beşiğinin Hastenbekte bulundu
ğunu iddia etmek gayrı varit bir 
reklâm değildir.

Bundan başka Holstein fidan- 
cılarmm orman fidanları yetiştir
mekte üstat ve muallim olarak 
oynadıkları rolde şayanı ehemmi
yettir. Bu rolü hatta bugüne kadar 
bile oynamakta' berdevamdırlar. 
Orman devairi resmivesfnin orman 
memurlarıma Halstenbekte elde edil
miş olan netayici ameliyeye müs
teniden fidan -.yetiştirme usulün
den istifade Vetmek yollarını gös
teren tahrifatları hali hazırda bile 
ender değildir. En büyük Alman 
hükümetlerinden birisi fidanlıkları
nı halstenbekte öğrenilen esasata 
göre. tanzim etmiştir.

Holştayn orman fidanlık mücs- 
seselerinin ecnebi eşçar cinslerinin 
idhali hususundaki muvaffakiyeti 
dahi şayanı zikirdir. Bununla yalnız 
(Booth) in Klein Flottbek deki fidan
lığı değil, Bootb veresesine ecnebi 
(Exotik) fidanlar yetişdirmek husu
sunda diğer orman fidancılarile akt 
ettikleri garsiyat mukavelenameleri 
hatırlanmalıdır. Holştayn de ecnebi 
ecnası eşcarın fidanlarmı yetiştir
mek için bu günde fevkalâde 
bezli gayret ve zaman sarf edil
mektedir. Bu mayanda ilk senele
rinde fevkalâde hassas olmaları 
hasabile zuhur eden nıali fedakâr
lıklar nazan itibare alınmayarak 
büyük mikyasta yetişdirilen kıy
metli, en nazik ve fidancıların 
pek itinakâr davrandıkları fidan 

|varsa oda duglas eşcan fidanıdır. 
Holştayn orman fidanlıklarının 
en büyük 'ehemmiyeti ihtiyat fidan 
larm mevcut bulunması dolayısile 
ormancılık işletme işlerinin inkitaa 
uğramamasını temin ederek bir çok 
hususatta ormancılık işletme umu
runda pek mühim ve bununla be
raber asla durmaz bir çarh teşkil 
etmiştir. Holştayn orman fidankk 
müesseseleri gerek ıhtiyacm mah- 
tut olması ve gerekse fidancılık 
içtin lâzım tabiî ve İktisadî esba
bın gayn müsait olması hasebile 
fevkalâde büyük masraflar ihtiyar 
itmeden fidan ihtiyaçlarını bizzat 
y-e tişdiremiyen bir çok orman idare
lerinin daimi mütahhidi dir. Bu or
man idareleri senevi fidan ihtiyaç
larım konturola tâbi fidanlık mü- 
esseselerile akt ittikleri taahüt na-
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melere istinaden muntazam ve 
eıurn bîr surette ve çok tenzilâtlı 
fiyatlarla alırlar. Onlar bu suretle 
vesaitlerinin gayrı müsait olma
sından dolayı daha müsait şeraite 
malık olupta alel’usul fidanlarının 
en eyilerini kendileri için saklayan 
mücavir idarelerin bahalı fidanla- 
nndaıı kurtarılmış olur.

Kendilerine lâzım olan fidanlarını 
daimî surette bizzat yetiştiren diğer 
orman idarelerine de Holştayn fi
danlıkları zarurî vaziyetlerde çok 
defalar yardımcı olmuştur.

Ümit hilâfına hastalık veya 
sair bertaraf edilmesi orman 
fen ve fidanlık memurunun elinde 
olmayan ahval dolayısile mahvolur 
ve yahut meselâ orman yangım 
ve buna mümasil hâdisat karşısın
da bizzat istihsal edilen fidanlar 
ani olarak zulıu reden bu lıadisat 
karşısında kâfi gelmediğinden o 
zamanda Halstenbek fidanlıkları
nın ihtiyat mevcutları işbu ani ve 
mübrem ihtiyacı tatmin ederler.

Yalnız ormancılığa olan mev- 
zubahs münasebat dolayısile ikti
sadi yüksek bir mevkia malik ol
masından naşi değil, bilakis orada 
fevkalâde mütaazzuv ve bir bahçı
vanlık hususiyetini haiz müessesat 
müvacehesinde büyük bir kısım 
araziyi ve halkını güzel ve sıhhi 
bir iş sahibi yapmış bulunması 
hasebile Holştayn fidanlıkları hak
kında daha ziyade idarei kelâm 
etmek zaittir.

Holştayn fidanlıkları yalnız iş 
değil, umumi iyi bir vaziyet iktisa
diye dahilinde kâfi bir kazanç da 
temin ediyorduki tabiî zamanlarda

evvelce göze çarpan ve bugün za
manın zarureti karşısında mevkiini 
kısmen parasızlık ve borçluluğa 
terketmiş olan bütün fidanlık mm- 
takasındaki zenginlik ve ilk bahar
dan son bahara kadar yabani ot
ların toplatılmasında istihdan edi
len, şarki Almanya vilâyetinden 
gelme ve halstenbek civarında ça
lışmağa adeta lıahişker ve bunla
rın beytuttetleri için inşa edilmiş 
olan binalarda mukim muvakkat 
amele kızlarının vaziyetleri hak
kında gösterdikleri memnuniyet de 
bu hususu teyideder.

Holştayn fidanlıklarına mücavir 
Hânıburg ve Altona şehirlerinde 
fazla miktarda mavcut ve hali ata
lette işçi kütleleri bîr mesai sahası 
olamamasına sebep başka yerlerde 
tecrübe edildiği gibi şehir ehalisi- 
nın ziraat işlerine" yaramala: ıdır. 
Bundan maada memleket ziraati 
noktai nazarında şayanı şükran 
olan bir şey varsa oda Halstenbek 
elıalisinin teşebbüsü şahsiye ve ça
lışkanlığının çiftçiliğe az veya te- 
mamile gayrı müsait olan ve ziraat 
için çok sert bir mevkii ceğra-; 
fide bulunan bu fundalık ve kıraç 
araziyi az yerlere nasip olabilen 
bir şekilde böyle mahsuldar bir 
hale ifrağa muvaffak oluşudur.

Holştayn fidanlıkları yalnız ala- 
man ormancılığının değil belki 
bütün memleket iktisadiyatının 
mühim bir uzvudur. 1925 Senesin
de Halstenbek Holştayn fidanlık
lardan 866,000,000 adet fidan satıl- 
mıştirki bunlardan 700,000,000 adedi 
evrak halide eşçardır. Bunların 
% 90 almanya dahilinde sarfedilmiş 
ve % 10 Türkiye, Fransa, Ingiltere

İskandinavya, İsveç, Norveç, Fin
landiya ve Amerika memleketleri
ne sevkedilmiştir.

Mezkûr fidanlar Ankarada bağ- 
çeler müfettişi Schmidt delâletiyle
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Ankara Şehremanetiııce satım alı
nan 24 Mart 1925 senesinde Hols- 
tenbekten Ankarava sevk edilen 
58,000 adet muhtelif eşçar fidan
larına ait cetvel berveçhi atidir.

( Bitmedi)
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Z&franbolu ile  B a r tın  k a za la r ı a ra s ın d a  ev e lk l sene inşa  ed ilen  ( Kirazlı) 
köp rü sü  Z afranbo lu  k e re s te  n a k liy a tın d a  büyük b ir  ehem m iyeti haiz , 

sağ lam  ve  çok ş ir in  b ir  k ö p rüdür.
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Şeker bayramının ikinci günü saat 14 de(Y.M.C.A) 
Cemiyeti binasında altıncı senelik kongrasını 

akdedecek olan Cemiyetimiz 
kongra programı

1 — İstiklâl marşı
2 — Heyeti idare reisi tarafın

dan kongra reis ve kâtiplerinin 
iatitıbı baklandaki teklif.

3 — intihap olunacak reis ta
rafından kongranm küşadı.

4 — Merhum hoca Âli Baza 
efendi ve diğer meslek şehitlerinin 
tezkiri namı için ayakta bir daki
ka sükût.

5 — Heyeti teftişiye raporu
nun kıraeti.

6 — Heyeti idare mesai rapo
runun kıraeti ve cemiyetin ahvali 
umumiyesi hakkında izahat.

7 — Azanın teklif ve takrirle
rinin münakaşası.

8 7- Heyeti idare intihabı.
9 — Yeni heyeti idarenin pro

gram ve teklifatı.
10 — Senelik bütçe müzakeratı.
11 — Konfeti n s bırnıcı güilî |  

Müderris Mazlıar Bey tarafından 
[orman amenajmanm dâ modern 
cary anlar]
İkinci gün:

Müderris Tefik Âli Bey tara
fından [ahşabın işlenmesi]: hakkında

12 -— Mektebi ziyaret.

Kanun ve Avcılar!

Memleketimizde avcılığa ait 
Kanun ve nizamatm olup olmadı
ğını bilmediğimi itiraf etmeliyim... 
Şimdiye kadar avcılığı kayt altına 
sokmak hususunda işittiğim birşey 
varsa oda İstanbul civarında. av? 
lanmak için m aliyedairelerinin 
birisimden bir kaç lira tediye ede-, 
rek makbuz almak lâzim imiş, 
aksi takdirde Jandarma veyahut 
Polis avcılık vesaitini zaptedermiş.

Buda yalnız İstanbul civarına 
mahsus bir kaide olsa gerek çün
kü amenajman işleri ile başka 
yerleri gezdiğim siralarda bir çok 
avcılar ile bu hususta konuştuğum 
vakidir. Ve, bunlardan hiç birisinin 
avcılığa ait bir kaide,veyahut vergi 
olduğundan malûmatlari yoktur ... 
Her kes , istediği zaman, iste.diği 
hayvanı balığı veya kuşu, beyendiği 
usul ile elde ediyor... Meselâ geçen 
ve evvelki sene, Tuzla içmelerini 
ziyaret ettiğim zaman her defa 
bomba ile balık tutan balıkçılara 
ras gelirdim... .

Bomba ile balık tutmak usulü 
nün memnu olduğunu biliyorum. 
Ve bu îstanbulun yanı başında 
güpe günd |  z yapıhyor...

Avcıların ekseriyetini memleke
timizde köylüler teşkil eder, bina
enaleyh onların avcılık kaideleri 
hakkmdaki fikirleri büyük ehem
miyeti haizdir. Memleketimizde

hayatım sırf avcılık ile kazanan 
zümre hiç kalmamış zannındayım 
ve avcılık köylünün varidatında 
ikinci dereeede bir rol oynar. Tabiî 
dirki köylünün avcılıkta kazancı 
muhtelif yerlerde başka başkadır, 
nüfusu az ve ormanlar mebzul 
olan yerlerde bu kazanç fazla ve 
nüfusu kesif, ormanları az olan yer
lerde i hiç mesabesindedir^ Rusya- 
nın şimalinde ve Siberyada halâ 
sırf avcılıkla meşgul olan belki 
milyonlarca insan vardır. Bunlar 
arasında nim vahşi av a  kavun
larda vardır. Mezkûr yerlerde hükü
metin nüfuzu pek tabiî olarak hiç 
gibidir ve avcılık meseleleri ahali
nin Jkendi beyinlerinde an’ane şek
linde gelen kaidelere nazaran tan
zim edilir. Misal olarak , Orocen5 
kavımnın [*] kendileri için yaptık
ları kanunlardan bir kaç maddesini 
getirelim : 4 m adde: Bir kimse 
Geyik boynuzu çalarsa, ister şehir 
de ister dağda olsun, diri diri yere 
gömülmelidir.

5 madde : Bir kimse Samur 
derisi çalarsa, deri adedi 5 ten 
eksik olduğu takdirde 40 sopa ve 
memleket haricine sevk edilecek. 
Beri adedi 5 ten fazla ise idam 
edilecek ve hiç bir güna esbabı 
muhaffife nazarı itibara alımnıya^ 
çaktır.

[*] V. K. Arseniyef. Çinliler Üpuriysk 
eyaletinde 1912 sene.
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Sibirya mu başka yerlerini! ede 
avcılığı ve av ticaretini tanzim 
etlen an anevi kanunlar caridir. 
Ye umumi hükümet teşkilâtının 
malumatı olmaksızın tatbik edil
mektedirler.

Ahalinin kendi beyninde, man
tıki ve avcılığın tanzimine hizmet 
etlen avcı kavunlarının iktisadiya- 
tıiKİa büyük ve müspet bir rol 
oynamıştır. Bu kavımlar hemen 
büsbütün vahşi olmalarına rağmen, 
Avrupa milletlerinden daha evvel 
av kanunları yapmaları hem şaya-, 
m hayrettir, hemde diğer taraftan 
avcılık onların yegâne varidat 
menbaları olduğu iç'n gayette ta
biidir.

Avcı kavunlarla meskûn yer
lerin medeni milletler tarafından 
zapt edilmesi daima avcılığın teden
nisi ile neticelenmiştir. Yerli avcı 
daima yarrnı düşünmek mecburi
yetinde olduğu için iptidai şekilde 
olsa bile avcılığı himaye eden bazı 
kaidelere riayet etmiştir. Avrupah 
medeni müstevliler ise yeni bir 
yere gelir gelmez fırsat bu fırsat
tır diye sırf bu günü düşünerek, 
av hayvanatım katliam şeklinde 
kökünü kurutuncıya kadar vurmuş 
lardir... Buna güzel misal Ameri
kanın beyazlar tarafından keşif ve 
zaptıdır...

O zamanlarda îspanyollar Av- 
rupanın en medeni milleti olmuş- 
tor. Ispanyol baş kumandam Kor 
teis kmmzı derililere katliam ya
parken. prerileri dolduran milyon
larca bizonlanda ayni tarzda imha 
etm iştir... Kolonistler arasında,

bizon dib güzel meze addedilirmiş, 
sırf dihni almak maksadı ile yüz
lerce bizon vurularak et ve derisinin 
olduğu gibi bırakıldığını o zamanki 
seyyahların hatıratından nakledi
yoruz.

Rusların Sibiryaya nüfuz etme- 
side ayni neticeyi vermiştir. Yerli 
ahaliden çar için vergi namı altın
da yüz binler ve milyonlarca adet 
pahalı kürk alınırmış, ama mevcut 
av hayvanatının senevi verebile
ceği tekessür bu miktardan çok 
Azmış, bunu çabuk zengin olmayı 
düşünen «Moskof» hiç düşünürmü?!

Anadoluda halk (.köylü) psiko
lojisinde av hayvanatına karşı |ıi- 
maye gösteren bir fikire tesadüf 
etmek zordur.

Bunun tabiî sebepleri vardır 
BiTumum avcılar arasında, mun
tazam avcıbğa riayet eden iki smıf 
vardır, bunlardan birincisi: medenî 
avcı - amateur — sportmendir, 
çünkü bu kütle az çok muntazam 
avcılığın fennî esaslarım biliyor ve 
kanuna icbar kuvveti olmamaksı- 
zm bile riayet etmeye ahşmıştır; 
ikinci smıf: sırf avcılıkla gün gö
ren yani beşeriyetin en iptidaî 
yaşayış tarzında bulunan ahahdir. 
Çünkü o biliyor ki av hayvanatı
nın mahvolması onun kendisininde 
mahvolması demektir. (Sibiryadaki 
paleaziyat avcı kavunlarının ade- 
den azalmasında en mühim sebep
lerden birisi ^  Ruslar gelmesiyle 
beraber av hayvanatının dehşetli 
surette azalmasıdır.)

Mezkûr iki smıf avcılardan biz-
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de birincisi adeden pek azdır İkin
cisi ise hiç yoktur.

Umum avcı kitlesinde bu iki 
sınıf medeniyet itibarile iki kutub 
şeklinde bulunuyor —: birisi şehir 
ahaüsinin münevver sınıfı diğeri
nin vahşi avcı kavımlerdir.

Memleketimizdeki avcıların ek
seriyeti ziraat işlerinden serbest 
olduğu zamanda av ile iştigal eden 
köylüdür. Bu smıf maatteessüf av- 
cıbğı himaye eden hiç bir kayda 
riayet etmeye akşmamıştır. Bu hu- 
sustâ Türkiyede hükümet ormanla
rında avlanmak için bile ne bir 
vergi ve nede bir kaydın mevcut 
bulunmaması, ve ayni zamanda 
eşhasa ait büyük kütle .halinde or
man ve arazinin pek az bulunması 
başbca sebeplerdendir.

Başka memleketlerde hükümet 
köy ve eşhasa ait erazi ve orman
larda avlanmak için hususi ruh
satname almak mecburiyeti vardır. 
Ruhsatname elde eden avcıda mev
cut biTumum av kavamnine riayet

ederek, yalnız muayyen zamanlar
da ve muayyeü usullerle avlaııa 
biliyor. Ingilterede meselâ av ka
nunları meyanmda 16 sene nefyile 
tecziye eden madde vardır. Avru
pa memleketlerinde jandarma ve 
orman bekçileri av kanunlarını 
tatbikle mükelleftirler. Bazı yerler
de hususî av bekçileride vardır.

Memleketimizde ah ab şimdiye 
kadar avcıbk hususunda hiç bir 
kayda tabi bulundurulmadığı için 
av kanunu tedvin ettirildiği taktir
de mevcut teşkilâttan jandarma 
ve orman muhafaza teşkilâtı tara
fından avcılar mürakaba altına 
ahnabilirdi. Av kanunu tatbik edil
meye başlandığı ilk zamanlarda, 
her yerde olduğu gibi bizdede av- 
cıbk cürümleri çok olur, fakat mü
ruru zamanla avcılar kanuna hür
mete abşır ve her hangi başka 
kanunî tekayüdat gibi avcılık kai- 
deleride ahali nazarında tabiî ve 
lüzumlu bir şey addedilir...

Amenajmaıı mühendisi
Y a e c p  Apanay

Kurayı seb’a ormanları
[ 17 Numaralı nuıhadan mabaat j

Bu kısmın cenup mailesindeki 
ormanlar daha genç ve daha zen
gindir. Ecnası eşcar aynı isede ka
yın miktarı azdır. Her tarafta or
man gülleri fazla kesafet arz eder. 
Ormanı Tulum pınar karyesine

Amenajman mflhendisi: C. Baki.

bağbyan yol gayrı muntazam ve 
oldukça diktir. Cenubu garbide 
(Kameııa) yaylası ve daha cenup
taki ufak, alanlar oramanm, mey
li en az mahallelidir. Ki İlişilirde
resinin şark mailesinde çotefaif bir
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muuvşv'Kkû unui meylin

^ T u b a n  pman karyesi ve 
J^ât kjŞvto diğer köylere ait tarla ve 
Çâıyu&ki&rt ihtiva eden kısım ki 

l^ ^ â e ^ tsa v s îf  edilen saha ile Koli
s e  w  Eyı dere; arasında boydan 
boya uzanır. Tarla ve çayırlıklar- 
dss&hi^kâ çalılık, mezarlık, ve ufak 
tefek olanları da ihtiva eder.

•> -  ( Apidon), (Soda) ve (Ma
sala ) yaylaları ile ( Köhser) deresi 

.^sasmda şimale müteveccih ve iş- 
^% fŞ^yem ım ânp dereler arasında 

geniş şartlar mevcuttur. Bu tali 
^ef^erip  mecraları oldukça diktir. 
Ve garpten şarka doğru vasi yay
laların çevirdiği Demir dağ 12850) 
ve Soda başı ( 2650) tepelerinin 
üzerinde Temmmuz ortalarına ka
dar kalkmayan karlarla beslenirler,.. 
Şarlar hazan çığ teşkil ederek bu 
derelerin geniş mecralarından yu
varlandıktan sonra tarafeynlerinde 

ellişer metrelik sabada bir 
tek  ağaç bırakmazlar, bu. sebeple 
-a&a dereden menba istikametinde 
bakıldığı zaman yayla, elle tutula
cak gibi yakm ve vazıh görünür.

Bu kısım, ormanın en zengin 
parçalarını ihtiva eder. Bilhassa 
S-<ds ormanı fazla mürtefi ve yaşlı 
ladin ve köknarların teşkil ettiği 
kc=df rae&eereleri muhtevidir.

r garp tarafında, A.pidon
oere^insfc şarkında fazla katiyat ya- 

msşssî. oldukça seyrelmiştir. 
Bötürı maddede nazara çarpan cihet 
ormana. ınürtefl kısımları ile vasat

ve münhat mahallerinin âyn ayrıya- 
. sıflar ibrâz etm'esi<iir. ;Yayla yakın

larında genç kayın filizleri orman 
gülleri ile'beraber’tahtani bir tabaka 
halinde kart ve seyrek ladin ve kök
narların alünda ahzı mevki eder
ler. Fevkani tabaka dallı budaklı 
ve kıymeti haşebiyesi dun, ekse
riyetle çürüktürler. İkinci kışımda 
yani vasatta, tahtani tabakada ka
yın. görülemez. Ekserisi üçüncü ve 
dördüncü grup eşçarmı teşkil eden 
ladin ve köknarlar sık kömeler 
teşkil ederler. Mailenin en zengin 
ormanları bu kısımdadır.Dere yakın
larına gelince burada arazi fazla dik, 
meşçereler oldukça 'Seyrektir. Ba- 
zanda geniş boşlukları ihtiva eder.-

4/ — Eyı dere ( Kalapotamus) 
mailesi : Bu kısmı da üç parçada 
mütalâa edebiliriz:Cindabas, İskem-. 
le kayaları ve Balıldı ormanları...;^

Cindabos ve İskemle kayalan 
doğrudan doğruya Eyı dereye mit-, 
temayil, çok dik ve fazla kayalık
tırlar. İskemle kayalarımda bu ka
yalar < Kabahor > ve Eyı dere ±elâ: . 
kipgâhmdan başhyarak merdiven 
şeklinde (Kâbahor merzeleri) ne 
ve Demir dağa kadar yükselir
ler ; ve buradan • itibaren balıklı 
mansabma kadar'uzanan arazi baş- 
lı basma bir parça teşkil eder.

Cindaboza gelince buda Balıklı 
şimalindeki hattı balâ ve (Boyo dü
zü ) ırden başlayarak ( Kökser) de
resinin Eyı dereye munsap olduğu 
mahalle mümtet sırtlar arasındaki 
geniş kısımdır. Burada maile, kara
dan adeta bir yeşil duvar manza- , 
rası arzeder, ve dereler tepeden

i

aşağıya; düm düz açılmış-ânaut ve 
yk mail yarıklara benzerler. He
men hemen hiç bir ivicaçlan yok
tur;-:'

Cindabpz ormanları •• iki sene; 
evet fazla, katiyât: görmüş ve mü
teahhidin .istihkakmm büyük bir 
kısmı bu ormanlardan, temin edil- 
miştir. Bu gün ancak bir muhafa
za ormanı olarak idare edilebilir. 
İskemle; 1  kayalarındaki ormanlar, - 
kayalar arasında birbirinden, âyn 
ve yeni teşekkül etmiş, ekseriyetini 
lâdin teşkil eden kömeler halinde.-;, 
d ir.:

Balıklı ırmağı Demir dağın garp 
eteklerinde yayılan geniş1 ( Öküz 
yatağı) yaylasının ortalarından çı
karak Eyı dereye munsap olan 
büyükçe bir şudur. Fa?la karlı se
nelerde. çığlarla eümudiyelere mn- 
sâit bir;-yatak olur. Menbaı y akı
lımda ve ortalara doğra nispeten 
az meyilli, vadilerinde, çığdan mi|£? 
teessür ggn^/ağâçlar pek çoktur.

Mansaba yaklaştıkça arazi meyimi 
,5ye sular çayanlannı arttırır; va 

ağza doğru birbiri altında kuvvetli 
' çağlayanlar teşkil eder. Dereamlk* 
.tarafında ( Balıklı ormanlan  > kar- 
şıhldı iki maile: üzerinde tevazzu 
etmişlerdir. Serveti mevcudesi iti- 
barile oldukça zengindir; ancak şi
male bakan maile, civar köylünün 
mütemâdi taarruzuna maruz kaldı
ğından kesafeti fazla muhtelidir. Ve 
dete yalanlan ile hattı balalarda bu 
vaziyet umumileşir. ;

Umum onnanm vüsati jrj — 
Heyeti umumiyesi 3407.97 hektar 
olan ormanın bir ye dört 'nu
maralı kıtaları 2465.68 hektar ve 
iki numaralı kıta da 942.29 - hektar
dır.; Ve yine 2465.68 hektardan 
.2321.00 hektarı sırf orman 144.68 
kektarl: alandır. ;

t. — Bitmedi •—:
{*J..<jÎ££en y azımı zda hakîki «rkmm demede- 

hûiy^g^^jyşzdnâfş isede ameftaŞman gurnbım- 
ca plânîaj> ikmâl ...:edŞkûi$ oldngondan vüsât ve 
sşrvefo hfeşelbiye îıaktı'nda bazı malûmat derö 
mü nasip. görül mü̂ jtüp..

Ormancılıkta mizah

Bu günlerde memleketin Şair
lerine, Muharrirlerine bir orman 
muhipliği hastahğı anz oldu. Ta 
küçüktenberi. mektepte okurken or
manlarımız bitecek , diye derse baş
ladık, "gıktık mezun olduk hâlâ 
ayni nakarat.

Bu gün memleketin her tara

fına yer' yer şomendüferler yapıl
makta ve bir çok münevveran 
buralann ağaçsız olduğunu görüşçe 
içini sızlatıp kaleme sarılmaktadır..

, (21) Numaralı orman mecmu- 
asını okuyahm:

İlk sahifesi, Âğaç d iyeb^rçu r,



bahse
diyor. Daha sonra mekale, âgaç 
dikip Uaîk'i dolmaktan kurtarmağı 
öğretiyor. Diğer sahıfede yine bir 
a rkadaş Sivas - Kayseri arasmdaki 

bahsederken ormanlardan 
he*ke$tt) elini çektirip tahta ev 
yer»e beton, odun yerine maden 
kömürü. tahta travers istimaline 

seferber halinde davet edi
yor. Hatta, bu esnada çölü orman 
yapalım derken diğer ormanları da 
kurtlara kuşlara tevdi ile işi ifrata 
vardırıyor.

Maden sütunu için yazılan sa- 
lûfe. tiz perdeden yükselerek: or
manların himayesi baklanda bir 
resmi geçitten sonra direk piyasa
sından da dem vurarak direkleri 
çok dayandırmak için, tenkiyeli 
direkler tavsiye edip Avrupadan 
direk gelmesini, men ediyor. Bir 
andıkta, yola yakm yerlerden tel
graf direği kesilmesine, köprü ke- 
j|ifetesl> yapılmasına im aza ayn
edilmemesini de ilâve ediyor.

Müteakip sahife, odundan şeker 
yaparak kariin eline tutuşturuyor. 
Yalnız tadının bir az vavan oldu

ğunu da ilâve ederek bahsi- kapa
tıyor. .

Sahifevi çevirdim. Yüz binlerce 
M3 orman kesen Şirketlerin,reklâm
ları... O da. adeta .. cami n.e kâdai: 
büyük olsa ima bildiğini okur., 
diyor.

. Okudum, düşündüm, yoruldum 
Kendim işin hakikatini bilniesey- 
dim, dram, komik, sesli sessiz uç 
uca bağlanmış bir sürü filimler 
gösteren sinemadan çıkmış gibi 
sersem olacaktım.

Kabil olsada hep ormancılar 
bir köngra yapıp makul bir C e p 
heden hücum için bir karar ver
seler te ' halkı o suretle . telkin 
etseler... Çok yaman olacak.

Bu muhtelif mekâleler, Hiıâlif : 
ahdarm ilâm yamna yapışmış.} 
Baküsün reklamma benziyor. Bu 
hal bizimle beraber her keşi de 
öyleye kadar birincinin, akşam a. 
doğruda İkincinin dediğini yaparım 
dedirmekten çekindiremiyor.

.Çeme
Orman Komisem'

HfsBBfll
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Düşünce ve endişelerimiz
yazan yf.

Memleket iktisadiyatmm yük
selmesi uğurunda hükümetin icra- 
sma lüzum gördüğü işler arasında 
ormanlarda devlet işletmesinin de 
mevzu bahs olduğunu ve jbunun 
için İktisat Vekâleti bütçesine beş 
milyon liralık tahsisat konulacağını 
işi<byo:rari^;

Mütemeddin milletlerin hemen 
hepsi ormanları bizzat işleterek 
onları hem tahripten vikaye hem de 
maddî istifadeyi çoğaltmağa mu
vaffak oluyor.

Ormanlarımızda şimdiye kadar 
tatbik edilen idare seklinin neta- 
vici tâbnyesinden olmak üzere 
ormanlanmızdâ • gayn muntazam 
katlyat yapılıyor ve alel'ade ticâ
ret işlerinde bile aranan bir çok 
evsafa malik ölüp olmadığı tetkik 
edilmey en eşhasın dalaverelerde or- 
manin tahribi babasına memleket 
ciiz’i bir istifade görebiliyordu. 
Türk ;.:lCumhuriyetinm kurulduğu 
günlerde ormancıhğımızi yükselt
mek ve ormanları tahripten vikaye 

emelile ^yapilan bir kanun
la fennî işletmeyi temin ettik zan 
^diyorduk, aman bize bu düşün
cede bir parça yanıldığımızı gös
terdi.

Orman müteahhitlerimizi az, çok 
bir tekayyüt altına sokan, ormanı 
mümkün olduğu kadar. tahripten 
vikaye edecek olan kat'i amenej- 
man planlannm tanzim ve tatbik
lerinde gördüğümüz garabetler ilk

:■ yamanlardaki düşünceleri miri ve 
yüksek emellerimizi suya düşür
müştü: bir tarafta yedi sekiz 
mevcudile senelerin biriktirdiği 
tecrübelerle m ücehhe^ amenaj- 
man gruplan parçalanıp İdarî 
işlerle iştigal eder, diğer tarafta 
bir kaç grup çerden çöpten ibaret 
demek olan baltalık planlarile 
işgal edilirken: işletmedeki vuku
fundan hakkile şüphe ettirdiğimiz 

' bazı idarecilerimiz on binlerle hek- 
tarhk koruların beş, on günde 
kat'i (!) planlarım yapmağa mec
bur edilerek dünya ormancılığında 
yeni yeni ve şayanı hayret sü ra t 
rekorları ihdas ediyorlar ve. yahut 
pek büyük Servetleri taşıyan ve 

. ormancının en küçük hatasilemah- 
^ ı  muhakkak olan bazı ormanlar-, 

da bilerek veya bihmyerek kanu
nun tatbikinde müsamaha olunu
yordu.

^Senelerden beri memleket namına 
kesbı kanuniyet etmesini ve niha
yet hiç olmazsa biri beşlik ve zirai 
mimari hesaplanndan kurtarmasını 
beklediğimiz orman kanunu lâyiha
sının bu sene meclisten çıkmasına 
ça lışılm a^  ve son zamanlarda da 
iktisat programımızın başında or
man işlerimizin bulunması biri bir 
parça sevindirdi isede yine bed- 
biniden kurtarmadığı gibi bazı Jl 
meslektaşların. Fen memurlarım]^ 
muvakkat planlarda yaptıkları v e r 
sen yapılmamasına imkân olnŞyan ; 
hataları ( bilmem nasıl bir d i r  ve
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düşünce ile) tevil edip amenajman 
gruplarma mâl ederek hiç olmaz
sa devlet ormanlarım sahih olanı k 
tahdit ve servetini tespit eden bu 
teşkilâtın lağvı etrafında propa
ganda yaptıkları su sırada bu bed
binlikte kendimizi bir parça haklı 
görüyor ve işin hususî işletme şe
killerinden hiç birisine benzetmedi
ğimiz Belgrat ormanlarına ve ni
hayet mahut Karadere işletmesine 
benzemesinden korkuyoruz.

Âmenajman işi ile meşgul olan
lar, iyi bir işletmenin tesisi bilhassa 
bizde ancak devletin elile mümkün 
olabilecdğini bilirler ve bizde dev
let işletmesine çok taraftarız, yalnız 
bu işletmenin şekli nasıl olmalıdır:

Türkiye ormanlarının hepsine 
devlet işletmesi tatbikine imkân 
yoktur zannediyoruz, bizde bu işe 
lâzım gelecek kadar mebzûl memur 
ve para yoktur, binaenaleyh işe 
ancak bir kısım ve mühim orman
lardan başlaya biliriz.

Memlekette, şimdiy e kadar tat
bik edilen idare sistemimiz dolayı-- 
sile ormancılığın İktisadî ve ticarî 
kısmile alâkadar olmuş, bu hususta 
ihtisas kesbetmiş kimse yoktur diye 
bazılarımız işletmenin tesisi için 
bazı şekiller düşünmiye mecbur 
kabyor.

Biz, ecnebi meraklıları gibi der
hal mutahassıs getirmek taraftarı 
değiliz, bütün tecrübelerimiz ge
lenlerin bizden kaptıkları fikir ve 
kanaatları süsleyip tekrar bize 
sattıklarını göstermedi mi?

Devlet işletmesi hakkında mes
lektaşlar arasında muhtelif şekil
ler düşünülüyor:

I Devletin orman tücearile 
müştereken çalışması ki bunda 
sermaye ve kâr müşterek olacaktır.

II — Ticarî kısmı kâra yüzde 
hesabi!e iştiaâk eden »e ya mu
ayyen bir ücret alan bir müesse- 
seye terk etmek.

TTT _  Ormanı bizzat işletip 
tomruk ve ya mamulâtı müzayede 
ile satmak^

Bizce son fikir hepsine faiktır. 
Büyük işlerde muvaffak olabilmek 
için piyasanın ihtiyacını bilmek lâ
zımdır, talep ve rağbet olmayan 
mallar çürümeye ve sermayeyi 
bağlamağa ve nihayet iflâsa sebep 
olur, diğer taraftan işe bir tacirin 
müdahalesi de iyi bir netice vere
mez meyer ki şayanı itimat bir 
şirket olsun. Nakliyatı kolay olan 
yerlerde tomruk satışı iyi neticeler 
verirsede tomruğu nakle imkân 
olmayan ormanlarda satışın keres
te halinde yapılmasına mecburiyet 
vardır.

Rivayetler tahakkuk /ederse 
bunlardan hangilerinin tatbik edil
diğini göreceğiz yalnız muvaffaki
yetin mütefennin ormancılarımızı 
çoğaltmak için mektebe daha çok 
ehemmiyet vermek ve devam ede- 
gelen hatalarımıza nihayet vermek
le kabil olacağını unutmamalıyız, 
yoksa!..

Geçen makaledeki tertip hataları berveçhi ati tashih olunur.

Müfit
Satır

7
Şutun

1 kelimesi ta/ edilecek gerek
Satır Şutun 

4 V 2
Kitle ı 1 Mesleğimizi 9 3
Hicra 10 hakkın yazılmış Hâlkin 24 3
Hareket 12 fazladır O 26
Geçip • 12 Düşünmiye 2
Müspet 12 Meliki 7
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Küçük havadisler
AĞAÇLARIN PİRİ

Bir çok Ağaçların ömrü insa- 
nmkinden fazladır.

Kara Ağaç bazen 320 ağaç 
Sarmaşık 450 Köknar 400 — 500 
Kayın ve Ceviz 550 Zeytin 700 
Sedir 900 Çınar 1200 Meşe 1500 
Porsok ağacı 2800 yaşma Seguoia 
4000 daha fazla yaşına varabilir.

Hunboit nam zat 5700 yaşında 
Baobap ağaçı görmüştür. Bu ağaç 
olıiyo dahilinde Logan da olup 
devresi 28 kademden yani 9 met
reden fazladır. Maktadaki halckata 
nazaran 6000 yasım mütecaviz 
olduğuna ihtimâl verilmektedir. 
Resmimiz bu ağacı göstermektedir.

Hilâl Matbaası Müdürü mesul ;, 0fcX İF



Tanışalım

<;ı£lı Kara orman komiseri 
Celâl B.

Amenejman mühendisi ve heyeti 
idare âzasından

Celâl B. 1341

Eskişehir fen kontrolörü
Seyfettin B. 1335

Belgrat işletm e müdürü
Kâzım B. 11*27

Oireson orman mühendisi
Mustafa Emin 1929

Orman Mektehî Alisi amenajınan 
asistanı

Fslılm B. 1929

o z o y u k

K ereste Fabrikaları
• M S t ^ S H M

G A L A T A

V o y v o d a  c a c l d e s i n c l e  I V a z l ı  h a n  

i l g i n e * i  k a t

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

Her nevi
Toptan

sanayi kerestesi



Z ı n g a l  O

$ıa*lteü

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 im k e r e s l e

i  cm l ı l a  l a l a s ı

d i r e k l e r  ( r a v e s l e r

VE SAİRE

' Şrmanıifftu
Y

F iya tı 2 5  k u ru ş tu r

Hilâl MaHıaası
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İçindekiler
kıyıuetJcrıınızdeıv orma.nlar 

^atakm kurtaralım .. \  . . .  . 
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Romanya ormanları. . j i . . .
İhramlarda hacim mSktanmn tayini 
| | | l  ile kereste nakliyatı . . .: .
Ormancılık aleminde . . . . .

MBTİMET A M t 
HOYÂS-
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Mecmua müdüriyetinden

1 —JBkmci cilt abonumanlarmaizih abone müddeti Mart 930 tarihinde 
hitam M âcaktır. Abohesim^ak^ '|emanile tehdit ettirmiyenlere-öıd^ 
m uâ gbnderdemiyecefmden şimdiden müvâZzahadreslerile; abuna 

-delini göndermelerini muhterem oküyu(mlannrizdan rica ey le^ i’̂

kbngra münas^>etöe mükafrerat
bildirmek için m art nüshamız onbeş gün m üdd^ ̂ ^ ik e d ^ h r . - •

Mecmnamızm birinci nüshası kalznamiştır, diğer nüshalarda bitindi 
kataenmizden esid nushâlâmn tamanılamak^-istiy^erih;^^ 
racaatlan.

İdare —  İstanbul türbede. Sanayi Birliği, binasında. Oıinaii
~adifel» ^^^ba»znhttant. cemiyetinde.

A b  ona şera iti Bir: .seneliği on iki n üsha ymbarile 300> altı
rnştor. T a a  ve ilân işleri irin meri&ua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

Oiriıan Mektebi Aİısı Mevzunları Cemiyeti taralından ayda bir neşrolunur

TEB t â :  2

İktisad iyat: ;

İstihsal kıymetlerimizden 
O rm anlar[*3

J  ̂ atammızm en bereketli hazi- 
•neferinden birinide ormanlar teşkil 
eder. Senelerdenberi devam eden 
korkunç ve.; usulsüz kat-iyata rağ
men ha^^eKârethıi muhafaza eden 
bir ;çdk^ormanlarımız mevcut oldu
ğu hâlde%.îhedi buhranından işş»£3 
liktcn şikâyetçiyiz. Tabiatta or-' 
mm N İcad^ y.elut bir servet^yoks 
tur. Biı* banka gibi hissedarlarına 
muntazam bir- usulü katı tahtında 
dâimi -bir intifa*^ 
larımızm. kıymet ve ehemımyeti. 
pek, çok hâlâ
taktir olunmamıştır. Onnân mefhu
mu etrafında düşünül en d i l e r  .p ek - 
iptidaı fikirlerden ib a r e t

|*j M ehmet. M i Salih  Beyin [buhranlar 
ıdâhyaç^hföiiade] Damı altında yazmış olduğa 
Ûç m akalenin b ı r s û i  te sad ö t eserî ölâfkk îdare- 
roizje^ük evvel b îr  ye .Uç- nunıaraBf ;tnakaleleri

sû*
re tte - te îek id  b i t m e k  İe rc  cdilmişdi. S ba  şrüh. 
atd ı& m M ybir m ektup ve  m akale  y a n lış lı^  

^ k a rU i^ ^ ^ fn tı ın a ra h  me<anjran»ı»n 
Ih<jUttÇUd^dîS^^ö^:n̂ il30Lct5 - ^ t i r m a : kadar^:; b îr  
ve mahal (İç numaral» olan balâdaki makale iki

tksfib  ed e r ve 
eulanm ıza Özür dılfedii '•

Mecmua müdüriyeti

ormanların tekevvününden beri 
insanlara etmiş oldrğu büyük hız-, 
metler îâyuat ve layuhSâdır.

Ormanlar- sıMn ye iktispdî ha
yatın nâzımı meykıindedhler. "Bir 
çok- faideleri vardır. Ezcümle :

1 — B ^ n d u ld a r ı  yerm a^B ^âni 
tadille havasın tasfiye ve harareti 
tanZhn ederler.
■y ̂ - ^ :Su buhan tevlit etmek Jıu- 

x susund®fevkâîâde: bîr 'l^biliyeti 
haizdirler. Bm hektar orman 
raiye-’" yirmi beş otuz bın' lîfee^^ı.
bul^ ^
ormansız sahalardan ibarettir. BÜ-;

K ö ^
3 — Imkâö nisberindedolu. yag- 

m asm a mazii oluriari>*
4 — Rüzgârların süratini tenkis; 

ederek zeriyatı tahripten vikaye 
ederler; Ormanların tahtı himaye* 
sinde yetişen mâbshlât hariçteki-

^rd<SoŞ dahâ çek .bereketli
öldüğü müteaddit tecrübelerle i l i  
bittir. Amerikay^^^S,târ; Ormasiâ^ 
ruıda vukua ğeldh b ü y ^  -*talwoat

■
i
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dolavısüe bu civardaki şehirler sık 
sık siklon tehlikelerine maruz kal- 
mıslardır.

:> -  Nehirlerin cereyan şeraiti
nin lurinci derecede nazımıdırlar. 
Sellerin tesirde kabaran nehir, çay 
ve dere yatakları kapanan menba- 
lar. orman haricinde kalan ve ta
biatın bütün şedaidi hayatiyesine 
maruz bulunan akşamı teşkil eder. 
Orman içinden ve civarından cere
yan eden nehir ve sair sular mun
tazam bir seyir tahtında akar gider.

6 — Sellerin hudusuna mani, 
olur. Bu suretle yağmrtrlar daha 
hafif ve mutedü bir surette yağar, 
ormanların sellerin zuhuruna mâni 
olması şu suretle vakidir:

Yağan yağmurun büyük bir 
kısmım ağaçların yaprak ve dal
lan tevkif eder. Tekrar hayaya 
iade olunur. Mütebaki kısmı şidde
tini gaybetmiş bir halde yere dm 
şer. Toprakta bulunan ümüs ve 
çürükler kuvvei işbaiyelerinin altı 
yedi misli fevkinde su masseder. 
Suyun güzergâhına tesadüf eden 
ağaç kütükleri, yapraklar ve saire 
bir eok nebatî uzuvlar şiddetini 
tahfif eyler. Bu suretle feyezan 
zuhura gelniez. Su seyri tabiisinde 
hareketine devam eyler.

Binaenaleyh, Coğrafiyai tabiide 
bildirildiği veçhile sulatın mevcu
diyeti ormanlara tabidir. Orman 
tahripkârhğı binnetice susuzluğu 
mucip olur. Bazı memleketlerde 
bir çok paralar sarfile yapılan 
sedler suların tuğyanına karşı mü
him bir mani olmamışlardır, hal
buki en tabii, en sarsılmaz, en me
tin »ed ormanlardır.

Şu izahatımızla ormanlar afatı 
tahliyenin husulüne tam bir mani
dir demek istemiyoruz. Muayyen 
haddi aştıktan sonra ormanlarda 
bir amil olmak kıymetini kaybeder. 
Malıaza ziraatin en büyük hamisi 
ağaçlar olduğunu salâhiyetle söy- 
liyebiliriz..

Ormanları tahrip edililen bir 
çok mevakıde malarya ve sair bir 
takım mühlik hastalıklar zuhur 
ederek bir afet halini almışlardır. 
Orman toprağmın hamızları, Kole
ra, humma, Tetanos, Şarbon, gibi 
hastalıkların mikroplarını mahve
der. Bu itibarla avrupada en gü- , 
zel yerler, Sanatoryumlar, hasta
neler, Ormanların civarında tees
süs etmiştir. Binlerce veremliler 
çam ağaçlarının nefis kokulan için
de hayat ve saadet bularak ruhla
rım vücutlarını bu. muattar hava^ 
de doyurmaktadırlar.

Ormanların İktisadî faideleri 
ise tadat ve izaha muhtaç değildir, 
muntazam bir pilân dahilinde^0$^ 
reyan edecek kat’iyat neticesinde 
istihsal edilen keresteler insanla
rın birinci derecede zarun, ihtiyaç
larından maduttur. Keresteler’ ye 
kerestecilik sanayii yüzünden bin
lerce amelenin çalışarak kazanç 
temin etmesi, Fabrikaların, sunai 
hayatın dağılması, memlekete ha
kiki bir refah, servet ve saadet 
bahşeder.

İşte faide ve ehemmiyetini de  ̂
lâilile isbat ve izalı ettiğimiz bıî 
kıymettar servetimizin mahiyeti 
asliyesi yalmz meslek adamlarına 
münhasır bir kıymet peyda, etme
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meli, bütün münevver tabakayı 
halk kütlesinde dairei şümulüne 
almalıdır, lıer ormancı mesleğinin 
istilzam ettiği vazifeleri mümkün 
mertebe tatbik etmekle beraber 
buna müzahir olacak halk kütlesi 
bulunmazsa muvaffakiyet ümitleri 
zaiflemiş sayılır.

Binaen aleyh, eğer iktisadi ha
yatın düzelmesini, az çok bir çerçe
ve içine girmesini isteyorsak yukarda 
arzedilen ehemmiyet ve menfaati 
dolayisile evvel emir de bu or- 
maplara büyük bir kıymet atfet- 
meliyiz. Bnnun içinde memlekette 
biı* ormancılık harsı tesis edilme
li tessüsüne çalışılmalıdır.

Bu vazife, yalnız İktisat Vekâ
letinin tedabiri idariyesi dahalinde 
değildir, maarif jmvvetininde mu
avenetini alacağız. Bil’hassa mek
tep talebelerinden itibaren bütün 
millete bu hasarı aşılayacak ye
gâne uzuv: muallimlerdir, millet 
mekteplerinin bu meşkûr mesai dev
releri sırasında ağaç muhabbetini 
İlmî' ve fennî m an asile halkın di
mağına yerleştirmenin zamanı 
gelmiştir, mekteplerde bütün mes
leklere ait derslerin hulâsası, nü
vesi okutulduğu halde ormancılık 
dersinin ademi mevcudiyeti çok 
ehm bir vaz’iyettir Darül’fununun 
bütün şuabatma ve mekâtibi âli-

yenin gayelerine esas teşkil eden 
dersleri hepimiz gördük. Okuduk : 
Ziraat, İktisat, hukuk, Edebiyat, 
felsefe, hayvanat, Arziyat, Nebatat 
ila . . . .  . . Fakat bize ilk, orta 
mektep ve lise sıralarında orman
cılıktan sarfınazar orman fikrini 
bir az fennî bir çerçeve altında 
takviye edecek hiç bir ders gös
termemişlerdi.

Netekim, kerestecilik ve keres
te sanayiine müteallik bir mekte
bimiz, yahut alelade bir usta evi, 
bir muâhmde san’athanesi yoktur, 
münevver geçinen bir çok zevatın 
orman mefhumu etrafında düşün
dükleri Afrikada hayvanatı vahşi- 
yeye melce teşkil eden bir vahşet 
yeri, kaba, bilgiye muhtaç olma
yan bir iş fikrinden ibarettir.

Bu fikirlere gayet cahilâne 
söylenilmiş türalıattan başka bir 
şey denemez. Biz bu fikir sahipleri 
ni mazur görürüz. Zira onlara bu 
hususta bir telkmat yapılmamıştır. 
Fakat, artık anlaşılmalıdaki (or 
man) bir servet (ormancılık) bir 
ilim, fen ve sanattır.

Gelecek makalemizi bu . ilim 
ve sanat esaslarını' izaha hasre
deceğiz.

18/11/929
Kocaeli Mıntakası Orman Müfettişi 

Mehmet Alî
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Çamları kurtaralım
Geçen senenin kışı fevkalâde 

olarak şiddetli ve sürekli oldu, lâ
kin soğuklar geçer geçmez sıcak 
birdenbire başladı ve binnetice 
ağaçlardaki tüfeylî böcekler az tah
ribata maruz kaldılar; eğer kış ha
fif olsaydı ve arasıra, bilhassa so
nuna doğru don yapsaydı bu tu
feyliler aldanır ve daha fazla za
yiata uğrarlardı. Binaenaleyh ada* 
larm çamlarım kemiren bu tırtıllar 
bir kaç misli çoğalmıştır; Burga- 
zuı, Heybelinin, Büyük adanın 
çamlarına bakarsanız her ağacın 
dallarının uçlarında beyaz ipekli 
bir keseye benziyen bir çok yuva
lar görürsünüz, hava bir az iyileşin
ce san  tırtılların gezindiği müşa
hede edilir. İşte Akdeniz havzası
nın çamlarına anz olan en müthiş 
düşman bunlardır, eğer miktarı 
fazla olursa İd ; bu sene pek müt
hiştir; ağaçlann kuvvetlerini imha 
ve binnetice kurumasına sebep o- 
lurlar. Bu yağmurun, soğuğun ko
layca niifuz edemediği her yuva 
vasati olarak yüz tırtılı havidir ki 
bunların gıdalan çam yapraklan
dır, bu tırtıllar tam sekiz ay gece
leri yuvalanndan çıkar ve bütün 
gün hazmedecekleri gıda ile sabah
leyin avdet ederler.

Mayısta bu tırtıllar yere inerler 
ve toprağa gömülerek yavaş yavaş 
kelebek haline geçerler ki tem
muzda uçmağa başlarlar, beyaz, 
esmer renkli görünüşte zararsız 
zarmoltman bu kelebekler çam 
dallarına konarak yumurtalarını 
bırakırlar ve eylûlda yeni tırtıllar

meydana çıkar ve yeni tertibat baş
lar. Eğer bir anza bu felâketin 
önüne geçmezse her yuva senede 
altmış yuva doğurur. İşte görülü
yor ki bu müthiş hayvanlara karşı 
çamları müdafaa etmek kat’iyyen 
lâzımdır. Tırtılların en büyük zara
rı çamlara olmakla beraber insan
lara da zarar verirler. Vücutleri- 
ni örten sarı tüyler sıcaklarda 
rüzgârların tesirde düşer ve insa
nın cildine dokunursa kaşıntı hu
sule getirirler, bilhassa çocuklar 
bundan pek muztarip olurlar; her 
halde bu hayvanlarla mücadele 
'elzemdir. Mücadele pek güç değil
edir. Uzun sırıklar üzerinde bulu
nan hususi bir aletle her yuva
nın içine biraz petrol şırınga et
mektir ve bu suretle tırtıllar ölür
ler, bir yuvaya iki defa petrol dök
memek ve petrollanmış yuva bı
rakmamak için ekseriya petrolü 
boya ile telvin ederler, daha basit 
olan çâre bu yuvaları keserek 
çamlıktan uzak bir yerde imha et
mektir ki bu ameliye sonbahardan 
ilkbahara kadar yapılabilir. Sıcak
lar başladıktan sonra büyük fayda 
vermez. İmha ameliyesi umumî 
olmalıdır ye hususî evlerin bahçe
lerindeki ağaçlar da temizlenmeli- 
dir. Zira tırtıllı ağaç gelecek sene
ye en temiz ağacı bulaştırır.

Arzu edilir ki güzel İstanbulini 
hiç te güç olmıyan ciddî bir mü
cadele. ile bu sen pek vasi plan 
bu felâketten kurtarılsın.

Fen Fakültesi hayvanat 
müderrislerinden 

H o v a s

Savı : 84 5 Yıl: *

H am burg civarındaki H olstein orm an fidanlıklarının sureti 
teşekkül ve inkişafları ve bunların  ormancılık ve 

ik tisat lioktay m azarından ehemmiyetleri
i Ornıaıt Auıeuajıııan Haç Mühendisi Mahmul Şakır)

— Geçen nüshadan mabat - *

Adet Cins ve nevi _____ TÛU_____________

2000 Acer campetris
2000 « Platanoides
1000 Alnus glutinosa
1000 < İlıcana'
2000 Betula alba
2000 paprifera
1000 Carpinus betulus
1000 Crataegus monogyna
1000 Fagus sylvatics
2000 Fraxinus exlsıor
İ000 Populus pyramidalis
1000 eanadenşis
1000 simoni
2000 Trichocarpa
2000 Quereus peduneulata
1000 St. Julien
200O Malıoııia aqııifoliunı
2000 Syriııga vulgaris
2000 Qııeıkus rubra
2000 Abies pectinata
2000 Cy pressen
1000 Larix enropaeâ
2000 Pieen exelsa
2000 < excelsa
İOOO Alba
1000 Ihmış austriaca
2(100 < Banksiana
2000 « Moııtana
1000 Strobııs
1000 Sylvestris
100Q Pseude s tuğa douglasii
2000 Robinia pseudo anacı;
2000 Ulınus ınontaııa
4000 Tilia grandifolia .
1000 Douciıı ;
1000 Bosa caniııa 
1000 Myrabolaııen

58,000 Yekûn

1 Y.F. 50 “  80 cm
1 Y.F. 10 — 20 €

D. 40 — 65 c
1 Y.F. 20 -  4o |

D. 40 —. 65 (
2 Y. F. 20 — 40 «

D. 20 40 < ■ \
D. 4 — 6 nün. kutur

2 Y. F. 20 -7  40 cm
D. 40 — 65 1
D. 4 0 - 6 5 . t
D. 40 ^  65 <
D. 40 -  65 <
İ t 40 — 65 <

2 Y. F. 20 — 50 <
1 Y.F.
2 Y. F.

. 5 -  8 mm. kutur

2 Y. F. 5 — 8 mm. <
i  Y.F. 10 -  30 cm
4 Y. D. 
2 Y. F.

12 -  30

1 Y. F. 5 -  10 <
3 Y. İ). 15 "  35
4 Y. D. 20 — 45 <
4 Y. D. 
2 %  F. 
2 Y. D.
2 Y. F.
3 Y. D. 
2  Y. D.
4 Y. D.

20 — 50

1 Y.F. 20 — 40 t
1 Y.F. 10 30
2 Y. F. 10 - 20 t
2 Y. 6 4  10 mm. kutur
1 Y .F. 3 |  6 < <
1 Y .F . i  8 < 1
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Y: Yaş  ̂: PM* D: Değiştirme (Repicaje)
İstihbaratına göre bu fidanlıklardan bir çoğu tutmamıştır. Bunun 

en mühim sebebi ise ormancılık ııoktai ııazarmdan ilmi ve teknik ita
l a r ^  pek çok müşkilât ve fedakârbğı mucip olan, mazide ormanlık 
ve bugünkü günde Step halinde bulunan Ankara iklim ve torrağmm 
uygun olmamasıdır.

A a ls te n b e k  o rm a n  f id a n l ık la r ı  ş e h r in in  m a n z a r a i  u m u m iy e s i

* Alman ormanlarının işe yaramaz 
ecnebi ecnası eş çar (F ransız çam
la rı)  fidanları ile berbat edilerek 
ormanların pek fena bir surette 
zarar dide edilmesinde kaballatın 
bir kısmının da Holştayn orman fi- 
dalıcılarına terettub etmesi dolayısi- 
le Holştayn orman fidancılanmn 
milli iktisat ve ormancılığa yaptık
ları hizmetin kıymet itibarile olduk
ça küçülmüş olduğu hakkında bir 
itiraz vaki olabilir.

Bu hatalar tohum menşei me
selesinin çıkmasından önce vukua 
gelmiştir.

Maatteessüf bugüne kadar or
mancılar aleminde yerleşmiş ve 
yanlış ve her türlü hakikattan ari

olduğu halde mütemadiyen işidil- 
mekte olan bu noktai nazar bu 
husustu en salâhiyettar maka
mın ifadesiyle epice cerhedile b ilir:

< Ecnebi Eçiıas eşçar fidanlarım 
Alman ormanlarına tüccar soktiı 
ve bu suretle ormanların şihat ve 
kabiliyeti istıhsaliyeleri çok fena bir 
surette zarardide oldu. Ba şka bir n a m 
tahtında satmadı ise kabahat tüccar
da» değil. bilâkis ormancıların çam 
tohumlarının bilâ intihap kullanılabi
leceği halikındaki yanlış düşünce
sindedir. > I Orman tohumlarının 
menşeini murakabe komisyonunun 
orman tohumlan menşeini tanimak 
hakkmdaki neşriyatından ikinci tabı 
sabife 5 ].
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Ecnebi ecnası eşçar soylarının 
kıymetsizliği anlaşıldıktan sonra [*] 
Holştayn nm başlıca orman fidan - 
cilan ( Kontrol" teşkilâtına tabi fi
danlık müesseseleri) elyevm ehem
miyetle telekki olunan soy mese
lesini temamile takip ettikleri ve 
kendilerini derakap tohum kotroluna 
tabi tutarak bu hususu dahi nazan 
dikkata aldılar ki vaziyet bu halde 
iken « tüccar başka bir nam tah
tında ’■ satmadığı taktirde > tarzın
daki tahdidin Holştayn kontrol teş
kilâtına tabi orman fidancılan için 
mevzu bâhş olması gayrı kabildir. 
Halstenbek de H. H. Pein, E. F. 
Pein J. Heins ve Yacob Buch fi
danlık müessiselerinin menfaati 
tüccariye ve arzularına mebni te
sis, teşkil, ve masarifi aralarında 
ıııütenaşibentaksim edilmiş * Hals
tenbek - Holştein ormancılık tecrübe 
müessesesi ( Taharri yatı fennî istas
yonu » vardır. Bu İstasyonun şefi 
Kimyaker Doktor Manshardt mez
kûr fidanlık müessisatmuı Toprak 
Potas; Azot, Kireç, Fosfat ve-sai
re gibi* fidanlara ait Tahlilât, Te- 
carip ve tedkikatı' ile iştiğal et
mektedir. Diğer fidanlıklara ait tet- 
kikat ve tecarib dahi varidatı tec
rübe İstasyonuna ait olmak üzere 
muayyen bir ücret mukabilinde 
yapılır.

Ormancılığa ait hususat ilede ay-
[•] Bu hususa ilk defa nazarı dikkati cel

bede nlerden birisi Pfarlz şehrinde mukim fidan
lık sahiplerinden doktor Schott ( Şolt) olmuştur.

ni zamanda kontrol fidanlıkları cem
iyeti orman müşaviri orman fen ine- 
mumru (Orman mühendisi) A. Mende 
iştigal eder. Birde merkezi Berlin- 
debulunan ve 59 müessiseniıı âza 
bulunduğu «Alman orman fidanlık
ları ve tohum inficar haneleri < ayık
lama eri) cemiyeti» vardır. Bunlar
dan (28) adedi Halstenbek - HoLv 
tein, (15) adedi W ürtemberg, (6) 
adedi Saksonya, (2) adedi Şilezia,
(2) adedi Brandenburg (Prusya), 
(2) adedi Hannover, (2) adedi mek- 
lenburg, (1) adedi M ünster,. (2) 
adedi WestefaJen, (1) adedi Rhei- 
npfalz. (1) adedi Unterfranken, (1) 
adedi Sprotau dalıilindeki fidanlık 
müpssiseleridir.

Daha bu cemiyete aza ve mu
kayyet olmayan fidanlıklar dahi 
vardır. .

Bunlardan bir danesi de Berlin 
civarında Baumschulenweg ve 
Ketzin de 1720 senesinde mües
ses 500 hektar vüsatuıdaki ve 
tetkikat için gezdiğim L. Spâtlı 
müessisesi orman fidanlarından 
ziyade Meyva ağaçları, Park ve 
Tezyinat fidan ve balâda muhar
rer ınüessesatdan bazıları gijbi To
hum ticaretile dahi iştigal eder. Bu 
müessiseden de 1926 senesinde 
Bağçe köy yüksek Orman mekte
bi arazisinde tesis edilecek Nebatat 
bağçesi için bazı fidan ve Tohum
lar alınmıştır.

»
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Romanya Ormanları
I Coğrafi vaziyet

17°. 14 ile 28\;'5>şar- 
d  tul W 15* ile 48°, 15* şimalî arz

arasına  düşer .Bu dereceler 
v ^ ı^ v ic h  1 e nazarandır. Takriben 

seklindedir. G arbı avrupanın 
küçük tepeeikii yayla >ve yüksek 
d a lla rı ite şarki avrupanın ovaları 
fe ^ ^  v e  ^ ^ a r e t l e  m anzara itibarile 
birbirinden pek farklı iki m m takası 
arasında kâindir.

K ara  denizin seviyesine naza
ran  2500 m etre irtifaa kadar yük
selerek bu dağlık mıntıka mende// 
ketin cenup, cenubu şarkî ve şark 
taraflarına  doğru irtifam ı. kaybe/| 
den az mürtefi ve vasi ovalara 
inkilâp eder-.

ZI Geologi
Siîşilei cibal kısmen billûri şist 

kısmen serpantin, bazalt, tebeşir, 
nrahıt, diyabas, porfir, g ran it şu
hum  indifaiyesindem ve kısmen kâr-' 
pat grelerinden teşekkül etmiştir.

Küçük tepeler ve ovalar muhte
lif yaştaki suhuru rüsubiyeden mu- 
teşekkildir. Transilvanya [Transil- 
van ie] yaylası ikinci ve üçüncü 
devre ait plioeene, mioeene, oligo- 
cene eocene suhurundan; memle
ketin cenup, cenubu şarkı ve şar- 
ŞşEadaki ova. işer dördüncü devre 
ak  ( alluvium, diluvium > suhurun- 

teşekkül etmiştir.

takip ederler. K arpatlann  garp 
mailesinden nebean eden transil
vanya ve banat su lan  şark  istika
metinde akarlar ve [T is sa ]  da 
tuna ile birleşirler- Cenubî k a r - , 
patlardan akan ve transilvanyanm  
yalnız cenup ve cenubu şarkisini 
sulayan olt ve jiu ırm akları / d o ğ -; 
rudan doğruya tunaya akarlar. 
Yalnız dinester doğruca karadenize 
akar. Irm aklardan bazııarı ezcümle 
Mourech Sanech, olt m âşağv kısmı 
Bistritza, Siret, P ru th  ve Nistron 
ırm akları cibali reçiıie orm anların
dan sallarla nakliyata m üsaittir. 
Diğer sular sal ile nakliyata^ mü
sait /değildir.

Daha bu cemiyete/âza ve^mm / 
kayyed olmayan fidanlıklar dâhi 

^yardır.
Bunlarnan bir tanesi de Berlin 

civarında Baumschulenvyeg '.v e ,- 
Ketzin de 1720 senedinde müessesi/ 
500- hektar vüsatmdaki ve te tk ik a i; 
için gezdiğim L. Spath mneşşisnşi 
orman fidanlıklarından ziyâde 
va ağaçları P ark  ve tezyinat fidan 
ve, balâda m uharrer m üeşs^â ttan  
bazıları gibi tohum tİcaretile dahi 
iştigaleder. Bu müesşiseden de 
1926 senesinde Bağçe fcöiy: ypkSiek 
orman mektebi arasında tesis ; edi
lecek N ebatat bağeesi için bâzı/ 
fidan ve' tohumlan- a^ırmiiştir.

Iklinv
Romanya iklimi benîdir. Kışlar , 

şiddetli yazlar sıcaktır.. Ye birden-' 
bire kıştan ilk baharın ̂ bn^nna d â | |  
ha  doğrusu yaza ğeçm5$3|pa. b ah âk ; 
umumiyetle kurudurr-dMimine Da- /

m  Sular
Yalachie, Maldavie ırmakları 

( tu n a  nehrine) doğru akarlar, ve 
cenup* eeanbn şarkî istikametini nubien ismi verilen ve memtekothi
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I cennbu şarkisini teşkil eden kısım-, 
da iklim* bahridir, ve memleketin 
diğer kısımlarına gökekışlar mute: 
dil ve çok kısa, mevsimi tenebbüt 
uzun, ilk ve i son bahar donları yok
tur. Şimali garbiye doğru iklim ted
ricen: ^  Memleketin -yasa-
tına/4bğru derece derece.yükselen 
dağlar bu berri iklimin şedit te- 
hayvülâtmı gösterir. Ovadan, bağlık 
bayır, ve küçük 'tepecikler aşılarak 
dağlara doğru' yükseldikçe teneb
büt kısalır ve hararet azabı/ Ru
tubeti nisbiye ve rumumi miktarı 
tezayüt eder ve böyiece şakuli oı  ̂
man hududunun â b n tm a /kadar de-, 
vam eder.
V Orman m ıntakai tenebbütü ye  

m ecm uayı nebatatı. ;
iklimin bu tâhavvülâtı pek zen- 

gm ye pek mütehammil bîr orman 
ve. [ Flöre. ] tevlit etmiştir.

Florun tehayyülü - hakkında 
hakiki bir fikir 'sainbi.;: olmak için 
denebilirki ormanlara/giiîldiği va
kit bunların bakir olduğuna hük- 
medüebıhr,:"

... Şöyleki seyyah pek kışa müd
det zaafında^ Romanya, ovalnm n?^ 
y ^ f .  ovaların kuru step terinden 
yüksek irtifadaki soğuk steplere 
kadar bunların ’ bütün mecmuayı 
nebatatını; gürar./.'

Avrupanın. -şimal -veTyasât mr-/; 
manlarmdâ bulunan sarı çam pek 
azdır/ Aym; kemanda j  avrupanın 

;ş£ç^k mıntaka 'ormanlarının bir cin
si bu susisi:olân' kestane ise kışlan 
pek kik^ ^  pbk mülayim olan 
m m tak â îa rd â '-^
finin şimali Şarkı hududunda ve 
cenubu;^âŞ)ideki tepeler üzerinde 
bulunur.

Hafif birdeniz. iklimine malik 
~olan lme.ya]^(ie kestane, dişbudak,
' çrÛeüb^-lgyİâfea tessadüf olunabi
lir. Bundan başka avrupanın cenu
bu işarkî ecnasmdan Tilia argentea,

9

quer cusconferta, saçlı meşe, akçe 
ağaç yetişebilir. Memleketin diğer 
akşam ı ise hemen vasati avm pa 
ormaiıları florunu ihtiva eder.

D ağlardan ovalara doğru olmak 
üzere orman m m takai tenebbötfi 
berveçhi atidir :.

I. — Azami irtifa  m m takası ve 
yahut soğuk stepler .şeklini arz 
eden alp m m takasğ

İT. — Orman mıntakası.
A. Orman mıntakası.
a) Sanuberiyeler mıntakası-
Tj )  Kaym mıntakası. /
e) Meşe m m takası..
B. ; i/- S tep  ovmanı veya muşe- 

ccer stepler mıntakası:
D L '- |s | Oya step  mıntakası.
IV. — Tuna ovasının söğüt or

m anları mıntakası.
I. IJjl Alp m ıntakası
Bu m m takaya alp m m takası is

mini • yeımekten. maksadımız bu 
r/m ıntakaya ait şerait ve evsafı İra e 

etmesinden ileri gelmiştir. Malîmı- 
dürlti bçyle yerlerde pek kısa de- 

^İTam eden mevsimi tenebbüt dere- - 
eeiharareti,-rüzgârlar vesairavam ih  
tabiiye orman ağaçlarının neşvüne
m asına mani olur.

Bu m m takada bilhassa harici 
kısımlarında Vacdnium, Büruckent- 
haha, Spiculifoha, orman gülü, 
Azalea parcumbeus, Bodur süğüt, 
jümporus nanaya tesadüf olunur. 
Bunlar 80 — 50 santim etre irtifaı 
geçmemek şartile  bodur .orm anlar |  
teşkil ederler.

Bu m m taka ormancılık hoktai 
nazarından sayam  ehemmiyet de- ^ 
ğildir. Burası teksiri hayvanat gibi 
fevaidinden dolayı iktisadi kıymeti 
vardır.

Orman m m takası hakkında iza
hata  girişmeden evel ecbası eşçn- ; 
rm  ormanlık sahaya nazaran l | g 8 j  
ta r ve nispetini m ü ş ^ . a t i^ E  
cetyelf â ı^ d d b h v

- > v..
ppm *
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Ormanlarda Hacım mikdarmm sureti tayin 
ve tesbiti

Ormau sunenajmau bjşOÜhMffirf; M. Ş aKih

Hacım miktarının bulunması 
a rzu  edilen bir orman kıtası ev velâ 
tahdit edilip, bilumum eşçarın 1.30 
irtifamdaki kuturları çift olarak 
kompaslarla (ağaç, ölçme aleti) 
ölçülür; Tabarriyaü fenniye istas
yonlarında bu ölçü aletlerinin mi
limetre taksimatım havi olanları 
kullanıla. Her kutrun (1,30 irtifa 
mdaki) göğde. çevreleri (Salıai şe- 
cerleri) bulunarak adedi eşçarla 
zarp v e çıkan hasılı zarp mezkûr 
kutrun adedi eşçara. göre olan 
göğde çevresi (saha şecer) yekû
nudur. Her kutrun adedi eşçar 
gögde çevreleri (sahayı şecer) ye
kûnları Cem ve umum' sahada ta
dat edilmiş olan adedi eşçara tak
sim edildikte elde edilen rakam 
sahanın vasati göğde çevresi (sa- 
hai şeceri) dir.

Göğde çevresi (sahai şecer) 
cetvelinde vasati göğde çevresi 
rakamına (tam ve ya buna eıı ya
kın rakam) tekabül eden kutur 
ölçülen ağaçların şeceri mutavas
sıt- kuturdur. Bu şeceri mutavassıt 
kutruna tekabül eden ağaç aranır. 
Bulunamadığı takdirde şeceri mu
tavassıt kuturuna en yakın olan 
ağaç şeceri mutavassıt olarak 
add ye toprak sathına karıp ma
halden katedilerek birer ve ya 
ikişer metre tulünde tomruklara 
tefrik edilüp kuturları çift olarak

mesaha ve 0,07 (Derbholz) kutıa 
kadar olan tul ölçülür. Tam zir
veye kadar olan tul ise derbholz 
tulüne ilâve edilir.

Ağacın kesildiği yerdeki sinııi 
(lıalakaü seneviyeleri). ve toprak 
sathından kaç santim yükseklikle 
kesilmiş olduğuda ölçülüp bir tarafa 
kaydedilir ve tahlili saki yapılmak 
üzere her tomruğun kutru süflâsı 
tarafından birer çevre (makta) ke- 
silüp ve üzerlerine tomrukların sıra 
numaralan işaret edilüp idareye 
getirilir. Çevreler (maktalar) mun- 

I tazam olduğu takdirde bir kutur;
gayrı muntazam olduğu takdirde va- 

I ziyet ve şekle göre iki üç kutuı çiz
giler vasatileri (halakatı seııeviyeler 
gözle kolayhkla tefrik edilemediği 
takdirde reııdelenüp) halakatı sene- 
viyeleri bittadat muadili olan ku
turlar 1 numaralı cedvel mucibince 
haneyi mahsusuna kaydedilir.

Bilâhare işbu cetvele göre irtifa 
ve sakı taklilı grafiklerinin tersı- 
mine başlanır. Tespit olunan nok
talar tam bir münlmniyi vereme
yeceğinden ilk ve son noktalar 
arasında ve daha kesif surette 
mevcut noktalar yakınından geç
mek şartüa bir münhani tersim 
edilir. İşbu müıılmniye istinaden S 
kutrundaki eşçarın S irtifamda 
bulunduğu ve bulunması icap ettiği 
tahakkuk eder.
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Tadad cetveli SllhiUlın

Kutur A d e d i eşçaı*
Kutra A dedi

eşcar E ş ç a r ın
1

Mülâhazat
Güre Sahaişecere c in s i

Metro ınııruhhaı
• =  1 0,0113 0,0113 Sarı, canı 

( Pinus
. . =  2 0,0132 0,2065 sylvestris)

H î f f i  =  7 •-- • 0,0154 0,1077

1 .')
•-• • •

=  13 0,0177 0,2301

İt! 24 0 , 0 2 0 1 0,4824

17 2 2 0,0227 0,4990

18 25 0,0254 0,6350

19 15 0,0284 0,4260
2 0 34 0,0314 1,0676

2 1 34 0,0346 1,1784
9 9 37 0,0380 1,4060

23 26 0,0415 1,0790

24 15 0,0452 0,6780

25 31 0,0491 1,5221

26 25 0,0531 1,3275

27 16 0,0573 0,9168

28 1 1 0,061(5 0,6776

29 0 0,0661 0,5949

89 15 0,0707 1,0605

31 8 0,0755 0,6040

32 8 0,0804 0,6430
o 0,0855 0,1710

34 3 0,0908 0,2724

3ö 4 0,0962 0,3848
9 0,1134 (»,2268

389 16.2284 ■

■ M

S a y ı : 34 Yıl : 2

Berveçlıibalâ ölçüş [Teldp] cetveline göre şecri ınutavansdın salıai 
şe ce re si: B E H ; İÜ B 0,0419 Bu salıai şecereye mukabil kutruV Adeti eşcar yeıcunu 389 7 * w

m utavassıt ise 0,231 dir.

Bu kutru m utavassıta göre tecrübe eşcan  alm an ağacın kesildiği 
m uhaldeki sinni 65 ve kutru 0,23 ve irtifaı 18 m etro olup ikişer met* 
roluk tom ruklara su suretle tefrik edilir.

-------------------------------------------- 1 3 ----------------------------------------------

Tomruk No. Metrodaki Çift Kutur
1 1 0,224 -j- 0,245 Santinı
2 0 0,211 +  0,219 «
OO 5 0,181 - f  0,185 «

4 7 0,164 -J- 0,160 <

; 5 9 0,158 - f  0,152 <

İ 6 1 1 0,135 - f  0,134 . € '

7 13 0,115 -f . 0,111 «

8 15 0,088 - f  0,086 «

15,80 0,007 . € •

9 17 0,029 -f- 0,030 C

H alekatı seııeviyeııin tadadı hariçten dahile doğru
sinni 65 olduğundan tarafeynden (5) halekatı sensviye hariç bırakıla
rak onar senelik halekatı seneviye hariçten dahile doğru okunur ve 
kabuklu ' kabuksuz kuturlar m ilim etro taksim atım  havi tahlili sak 
cetveli ile ölçülerek aşağıdaki cetvele kay t edilir.

C.edvel: 1

To
mr

ukl
arı

n 
sır

a 
num

ara
sı

E
Metro S i

E S N A N
6o yaşındaki 
kabuksuz I kabuklu 60 50 40 30 2 0 1 0

Kutur M i 1 i ın e l r

1 1 54 65-—54 = 1 1 230 199 190 167 136 98 56 2 0

9 . 3 ' 50 6 5 —50 = 1 5 206 187 1 8 1 153 127 89 45 5

oo 5 ■47 65— 47 = 1 8 180 174 167 146 115 8 0 18

4 7 45 65— 45 = 2 0 167 1 6 2 155 135 104 61

; fff g 9. 3g 65— 38 = 2 7 154 150 141 1 2 2 82 17

1 1 1 33 65— 33 = 3 2 136 134 1 2 2 1 0 2 56

7 13 31

-+>1t-HCp1»Q 114 1 1 1 1 0 1 4 7- 27

i 15 23 65— 23 = 4 2 87 S 6 8 33

9 I I 1 2 65— 12 = 5 3 29 29 16

M ülâhazat

İrtifa tahlili Sak tahlili
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Tahlili sak münhanisi

Sayı : 24 15 V.i : 2

Trtif a ve sak tahlili mtinhanüerini tersimden sonra hacmi bulmak için 
atideki Cetvel tanzim olumu'. Burada esnana ait kuturlar  

yerine bunların muadilleri olan salıai şecere (gögde sahaları ) 
salıai şecer cetvelinden aranıp konulur.

T o m r u k  

| s ı r a  

1 N o . M e tr e

55 y a ş ı n d a 
k i  k ış ı r l ı  

k u t r u n  s a -  lıai ş e c e r e s i  

m e t r e  m u 
r a b b a  ı

65 i 60 | İ H 40 i 30 | 20 | 10
M ülâhazatY a ş l a r ı n d a k i  kışınız kuturların n uadilli s a l ıa i şecereleri

M e t r e m u r a l ı  i )  a 1

1 1 0,0415 0,0311 0,0284 0,0219 0,0145 0.0075 0,0025ı 0,0003
-2 O 0,0333 0,0275 0,0257 0,0184 0,0127 0,0062 0.0016

3 5 0,0254 0,0238 0,0219 0,0167 0,0104 0,0050 0,0003
4 1 7 0,0219 0,0206 0,0189 0,0143 0,0085 0,0029
5 9 0,0186 0,0177 0,0156 0,0117 0,0053 0.0002
G 11 0,0145 0,0141 0,0117 0,0082 0,0025
i 13 0,0102 0,0097 0,0080 0,0047 0,0006

S 15 0,0059 0,0054 0,0036 0,0009 S

9 17 0,0007 0,0007 0,0002
1 -

0,1720 0,1506 0,13401 0,0968 I - 0,0543! 0,0218 0.0044

oooo ı 3ahai şecereleri 
l yekûnu

kabuk yüzdesi nisbeti ve emsali eşkâli de şu şekilde bulunur : 
65 yaşındaki kabuklu kutrun salıai şecere [ gögde çevre yüzü ] yekûnu 
yukardaki cetvelde yazılmış olduğu veçhile 0,1720 ve kabuksuz kü tnuı 
salıai şecere yekûnu 0,1506 ve beher tomruğun tulü 2 m etre olduğuna 
nazaçan :
Kabuklu hacım =  0,1720 X  | S 0,34:40 m etre mikâp

Kabuksuz » .=  0,1506 X 2 =  0,3012
0.0428 kabuk hacmi olup yüzde

. ,v P  0,0428
nispeti ise : | j g |  0>0374 0.124 dir.

Hacım =  salıai şecere X  irtifa X  emsali eşkâl.
hacım

Emsali eşkâl =  a  :"rr ~_ w  düsturlarına «öre :salıai şecer X irtifa
0,3440

65 yaşındaki kabuklu ağacın emsali eşk â li: (j 6~4İ5 X ~İ 8 ~  i j i p i  ve
ya |o  46 

65 kabuksuz 0,3012
‘ 0 ,0311X 18

ü  Ql5S8 v o

ya 1 o 54 dir.
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Hacim  ım kdarlavm  tayin .ve;
tespit için mevcut usuller meya-
nm da y o  Amenajı tıanda kesretle
tnilsta m el olanları ikidir.

1 Moşcere ıemsal eşkâli ile
havinin  tayini.

O — H arım  cotvelleri ile hac-
in in  ta y in i.

1 -  Meşcere emsal eşkâli ile
hacmin tayini: Bu usulde tecrübe 
veya hil'um um  eşçarı tadâd edi
len orm an sahasında m uhtelif eş- 
carın irtifalar; Faustm ann, W eise 
dandrom etrolarile irtifa lan  m esaha 
v e  kuturları tespit edilir. Şecer 
m utavassıt olarak alm an ağaç 
kutrundan beş adet daha az ve 
beş adet çlaha fazla kuturdaki 
ağaçların  irtifa lan  dandrom etro
(Yüksek ölçme aleti) ile ölçülür ve 
bunların irtifalar yekûnunun öl
çülen adet eşcara taksim inden çı
kan ad e t' secri m utavasssıta

aran bulunm uş vasati irtifadır

İrtifa kutur
metre Santim

19 23
2Q * 26
16 22
17,20 :21,4
18,20 22,8
18 22,5
20 26,5
18,50 • 23
18,70 23,4
17 22

Tecrübe sabasında bilfarz yu 
karıda muharrer muhtelif kuturda 
ki eşcarııı dandrometro ile ölçülen 
irtifalan yekûnu 182 metre 60 san
tim ve adet eşcar (lO)oldığıııa göre

=  <*> 18,26 metre vasati irti- 
fadıı*. Evvelki misallere göre 
389 adet eşcarın sahai şecereleri 
vekûnu 16,228 metre murabba,ı 
ve emsal eşkâl 0,46 ve irtifa mu
tavassıt (T 18 metre oldığma gö
re tecrübe salıasnm mevcudat 
lıaşebiyesi •

0,46 X 18 X  16,228 =
8,3 X 16,228 =

134 metre mikâp 692 desimetrö 
mikâp olur.

1 — H asılat cetvelleri ile  hacminin  
ta y in i: irtifa münhanisinin tersim
ve her sınıf kuturların nazarı 
dikkate' alınmamasını icap ettirir. 
Bunun için asgari yiğirmi ’aded 
muhtelif eşcacarm kuturları ve 
irtifalan dalıi dantrometrelerle 
( irtifa ölçme aleti) ölçülür ve ba
dehu milimetreli kâğıt üzerine ter
sim ât yapılarak münhaniye* göre 
her bir kutra ait irtifalar elde edi
lir. Emsali eşkâl dahi tecrübe- ve 
tahlili sak için kesilecek eşcardan 
bulunacağına nazaren: kuturlar sı
nıfının sahâi şecereleri X mûnha- 
niye göre bulunmuş olan irtifa X  
vasati emsali eşkâl X adedi eşçar 
=  tecrübe sahasının hacim nıik- 
darıdır,

182.60

Sayı : 24 17 Yıl : |

Bir» No. Kutur
Sautim

1 14,9
2 29 —

' 3 26,—/
. 4 ! 23,—

5 2 4 ,-
. 6 , - • 2 4 , - ,
l r 21,4
8, 28—
9f .1 2 ^

10 ; 16,—
11\ 20,6
12) 17,6.

.■ 19,40
14 i 33,5-.
15 < / 3 0 ,-
16 31,5

|  17, ■ 27,—
i ş ’ 26,— ..;
•19 35,70
Sö : 35,—
âl 38,5
22 : 28,7
33 24,5
24 | i -31,9
25- 16,.°
26 i ■' 22 —
27., . 15,2;.:
28 18,3 ;
29 i 418,—
30 ■ ■ 21,—
3JLİİ \23,S
32 ; 26,8
33 v 27$-

'34, 23,—
35 22,6’ ; •
36' .4
37 . / 30,6 :
-38 29,1 ,
39.r • 28,—
40 İ 14,— 1

İ̂rtifjâ  
Metro 
13,5 
20?— . 

20,— 
19,— 
16,— 
17,-
17.20 
18;— 
13,80)
15.50
16.50
15.40 
16,50'

20.40
. 20,

19.60 
/13,50

20,70 
..20,80 
' 20,50
19.20

’ı-s.- • 
20 10 
15j30{
17, ^-

. 14,80;)
ilftifll
16.60 1|§Jjj|
1)7,50..
18.50 •
19 ;̂'*'
18, — 
37,60 :

. 18,50 
19,80)
19.50 - 
19,5 0 • 
14,—

İşbu Tekib ( Ölçme) ameüyatmdan sonra İrtifa münhaııisiııin ıııi 
metreli kâğıt üzerinde tersim ve her sınıf kutra tekabül edeo^P 
( B ) cedvelindeki (3) ııumarah haneye kayt edilir.

İr
ti

fa
 m

ün
ha

ni
»!
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v

s i 5  f
i  is*

A ğarın 
! jpftvdo 
ı sa llıs ı

Sakal şecere
S ®« •M ©

İ stüvane 
hacmi

(3X4)
Met. mikâp

H akiki
hacmi
(5X6)

Met. mikâp

Umk
hacmi

(2X7) - 
M. mikâp

M ü l â h a z a t

ı 1 3
13

4
0,0113

5
46

6

■0,147'

7
0,068

8
0,068

0,0183 0,180 0,085 0,170

H 0,0154 0,216 0,099 0,693

13 14,5 0.0177 0,2566 0,117 .1)521

24 15 0,0201 0,302 . 0,139 3,386

1* vltv> 15 0,0227 0,340 ' 0,156 3,432

ı s 25 15,5 0,0254 0*393 o. 181 4,525

ı $ 15 16 0,0284 • 0,454 *..••0^09 3,135

34 16,5 0,0314 0,5İ 8 p;2B9 8,126

84 17 0.0346 ,0,589 - ■ 0,271 9,214 \

37 17 0,0380 0,640 > 0 ,2 9 7 10,989

26 17.5 (l,( >415 .0,727 5 0,334 8,684 .

15 18 0,0452 • 0,418 M j 0,374 5.61011

31 16,5 0,0491 0,908 0,416 12,958

25 *16,5 0,0531 0)982 1 0,451 11,275: '

16 j 19 0,0573 1,088 0,500 - s 8,000

11 19.5 n.ı*6l6 l ‘201, 0,552 6,072

9 19,5 0+066İ ,1,288 . 0,592 . 5,328 \

15 20 ' - 0,0707 1,414 0,650 9,/50 .

S 20 0,0755 1,510 Si 0,695 5,560

| g : 20 0,0804 1,608 . O,?40 '' . .  5,920

20.5 0.0855 1,753 0,806 1,162

$4 20,5 0,0908 1,851 0,8*51 2,554

1 4 ■ 20.5
>]

0.0962

0,1134

1,972
2,382

0,907
1,096

3,628
J  2,192,

3f*

G e n
haizi

k m e f  
ehem

rrrt tu 
BBİJCt

asaif eşkâli Ş 
delildir.

e gtrelt hacim usu!llerile yapılar
134,152

ı her iki OİçC 
— Bi

İşte hasıl olan fark, 
tmedl -r  ■

Sayı : 24 19 Yıl : 2

Su ile kereste nakliyatı

Ak deniz mailesinden mada Tür
kiye ormanlarında eserine pek az te
sadüf edilen Katran eşçarını havi, ha
li hazırda işletmeye tabi tutulan ye
gâne orman Silifke mıntakası sahi
lindeki Ermenakin «Koçaş» ormanla

rı ile Elmalının Çığlı kara karamuk, 
bocak Fiııikenin Daz ormanlarıdır.

Bu ormanlar mamulatının sure
ti nakli hakkında elde ettiğimiz re
simlerle buna dair kısaca karilerimi
ze malûmat vermeği faideli gördük:

' ■ . İ V & ' ■ ■■ •İl""' ’ * x\ :'şgSB£

Şekil 1
S u la r d a  d a ğ n ık  n a k l i y a t

j j

İMtfflMMHSS
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1 * Aküye» uin Teke dağın- Ve teker teker hususî erbap yüz- 
d*uı neboan çdüp A huy e, Erme- geç kılağuz ve amelelerin nezaret ve 
uaks Mut. S . fke topraklarından ihtimamı ile atma sııretile nakliyat 
iceçdikdensonra Silifkeniıı Boğaz yapılmaktadır. Şekil (2) suda esnayı? 
aîrzı mevkiinde Akdenize muıısap nakilde suyun kuvvetinden istifade 
olan Göksu çayı mezkur havali için fasılalarla lataları istif ederek 
kerestesinin yegâne nakliyat vasi- ve bent yaparak suyun kuvvetini ar
tanıdır. Sekil (1) Koçaşııı Kat- tırmak suretile nakliyat yapıldığı ve 
ran latalarının su üstünde dağınık mamulatını su dahilinde muvakkat 
vas'ivette naklini göstermektedir. istif vaz’iyetini göstermektedir.

2 — Nakliyat suyun hali tuğ- 3 — Çaydan Kırk yalan na
randa bulunmadığı zamanlara in- namdaki mahalden itibaren ma-

sar etmekte ve ancak haziran- mulâttan sal teşkil edilerek nakli- 
dan Eylıil nihayetlerine kadar vuku- yat yapılmaktadır. (3)üncü Resimde 
buluıoktadır. Çayın kanah hakkile Selifkenin Boğaz ağzı civarında 
tatbir edilmediğinden eesim kaya- Köksu üzerinde sal halinde nakliyat 
lıklan ihtiva ederek bir çok yer- görülmektedir. Vaktile Köksu ça- 
lerde dar geçitler teşkil etmekte ymda senevi 60,000 metre, mikâp

Şekil 2
Su y ü k s e ltm e  n a k l iy a t ı

mikdarmda muhtelif çap mamulat 
nakledilmekte idi Kerestelerin ye
gâne sevk edildiği mahalli İsken- 
ıliriye ve havalisi teşkil etmektedir.

Memleketimiz kerestesinin ve bil
hassa Katran cinsinin gördüğü rağ
betin hiç bir memleket mal umâ life 
kabili kıyasolmadjğı tahakkuk et
miştir.

Şekil 3
S a l n a k liy y a tı
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Ormancılık Âleminde

£k. W Heyeti teftişiye reisi' Mit- 
kait bey ceyhanda bir gaz meselesi 
hakkında ietkikat icrası için ada- 
ttiy ı azimet etmiştir.

Orman müfettişi umumilerinden 
Cafer bey berayı teftiş eskişehir 
v<: Kütahyaya gitmiştir.

Orman mektebi âlîsi kış sömest
re /imtihanlarına başlanrfımştır.

II inci gurup tarafından. geçen 
sene, yaz mevsiminde amanejesi. 
icra edilen mudurnu. kazasının 
haftancık devlet ve bolunun ■ mü- 
nazaalı kurtlar çifthği ormanlardan; 
plân ve haritaları ikmal edılnu-stıı

Müfettişi umumi Mahfi bey me- 
ztınen İstanbula gelmiştir.

Amenajman başmühendisi ma- 
avini Şevket bey teklif olunan 
(200) lira maaşlı Kadıncık orman 
kemsertiğini kabul .etmiş ve yeri
ne amenajman mühendislerinden 
Abdülkadir hey tayin kılınmıştır.

İstanbul orman kontrolörlerinden 
jfc-nk bey denizli orman müdiriye- 
isee ve mumaileyhi^ yerine Borsa 
sen koorolörü Zeki bey tayin kı-

■ Jfcâasa orman müdürü Halit 
h e f mezBotst Mağnisaya gitmek 
ö3Ee^%(cadb<da gelmiştir.

Amenajman ve. teşçir şubesi 
müdürü Mithat bey birinci gurup 
amenajman baş' mühendisliğine .a/ 
menajman şube müdüriyetine de  ̂
ihalât şube müdürü Fahrettin beyi 
tayin kılınmışlardır.

II inci amenajman gurup b|i§ş 
mühendisi Salih Sıtkı beyle mühen/ 
dıs Avni ve Saffet beyler dog<m 
çay, hendek, Adapazarı havalisin
deki kayın ormanlarmdan ihracı, 
mümkün olabilecek trayershk eşçar 
hakkında tetkikat. ve keşfiyatı ipti- 
iyede bulunmak üzre mahalli m ^  
küre azimetle avdet etmişler vejhu.

senede 200000 adet travers ima
line mü sait kayın oımam keşfedil
miş müteahhitleride faaliyete geç
miştir.-

Amenajman mühendislerinden 
Saffet bey doğan çay havalisinde

Yıl : i

mukaddema keşfi yapılan . travers 
imal edilecek ormanın işletme Şeş-- 
kiiâtıiıa nezaret etmek ' üzere m a
halli'. mezkûra azimet etmiştir.

&vyi ; -24 | ‘ .— |------ 1— .— /  ■■

Mezunin cemiyeti senelik mu
amelâtım bermutat teftiş için ya
pılan intihabatta heyeti teftişiyeye" 
baş mühendis Mahmut /fjal^ir, Ali 
Nejat ve baş mühendis , muavini 
Mustafa Nuri ve Avni: beyler inti
hap edilmiştir..

,' Adanam'n tdi^^.kazası dahilin
deki- cehennem, dere ormanlarının

ââ

hususiyeti hakkmdaki rnuhakeme 
devam etmektedir. Aldığımız ma
lûmata : göre bu babtaki iddiama 

• 'gşcyri ivarit olduğu ve mezkûr or
manların senelerden beri orman 
idar^d'İ-târafindan idare edildiği 

- Vesaiki kat^ye ve şuhut ile tahak
kuk etmektedir. Aynea neticeyi 
mahkemenin hitamında yazacağız.

Bu' sene teşkil edilen iki ansa- 
nejman |  gurubu; tarafından ame- 
nej eşi yapılan Zonguldak havzai 
f^budyesinb. ait ormanların ama- 
nejman plânlarının derdest- olduğu 
müstahberdiri 1

— Orman İstılahları namındaki sHsilei makalatınnz 'muharririnin .... 
kesreti meşguliyetine binaen iki nüshadır derç edilememiştir. Gelecek nû/hadae-^ 
itibaren neşre bavlıyacağımızı itizarla ürz ederiz-

Hilûl Matbaası



T a n ı ş a l ı m
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Nejat Bey
Orcnaıı ameıiig'nıan bas mühendisi İ9U

Mehmet A li B ey  
Tokat Orman MtlcUlrtt 1911

İsmail Hakkı B ey A bdiilkadir bey
İzmir Orman Müdürü Or. Amenajmsın Başmühendis muavini l (.)â()

Cemil B S elim  B ey

( B c z c y u k  
Kereste Fabrikaları

\J
g a l a t a

V o y v o d a  c a d d e s i n d e  I N i v z l ı  l ı a ı ı  

i k i n c i  k a t

T ele fo n : 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

Toptan

Her nevi sanayi kerestesi

1 3 S S İ
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Cinoğlu 
Zoraki avcu 

*•»**# 
V***.'*, '■;•• 
'*#•*##

M ecmua m üdüriyetinden

ikinci cilt abonumanlanımzm abone müddeti Mart930taribxn.de 
^ir*wv bulunmuştur. Abonesini vakti zemanile tecdit etürmiyenlere mee- 
maa. gönderilemiyeceğinden şimdiden muvazzafa adreslerde abuna be
delini göndermelerini muhterem buyucularımızdan rica eyleriz,.,

Mwm»:imr/iTi birinci nüshası kalmamıştır, diğer nüshalar da bitmek üzeredir, 
kanlcriraizden eski nüshalarım tamamlamak isti yenierin mecmua müdürlüğüne mü-

id a r e  ÂT»lf*>CTwvirr. — İstanbul türbede Sanayi Birliği binasında Orman 

ifttOrei alAi mezunlan cemiyetinde.

A b c n a .  ş e s a s d  — B i r  seneliği on iki nüsha iıibarile 300, alu aylığı Î50 ku- 
r a ş t u r .  k a z ı  ve  i la n  iş le r i  iç in  mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir*

■/t

rman up
. Orman Mektebi Âlisi Me’zunlart (finivoli tarafından avda bir neşrolun
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Kotgra ve bayram münaeebetiie tebrik göndermek Idtfonda 
bulunan zevata, mukabil tebriklerimizi takdim ederiz.

—it

Üçüncü faşımıza Girerken
Bu sayısile t Orman ve Av ) 

üçüncü yaşma giriyor. Mecmuamı
zın iki senelik hayat plânçosunu 
çizmek faidelidir. Çünkü btı geriye 
bakış ileriyi görmeğe yardım eder. 
Yurdumuzun iş. ve kazanç kaynak
larından biri olan ormancılığımızı 
halka tanıtmak,, yanhş görüş, ve 
düşüncelere nihayet vermek, her 
gün çoğalan bilgiler, yemlikler ve 
göreneklerde mevkiini gösteren ya
zılarla iki yıldan beri < Orman ve 
A v ) mecmuamız kendisini tanıt-. 
tirdi.

Tabiatın yardımîarile dağları
mızı yeşillendirip süsliyen, güzel
leştirin ormanlarımızı dünya dur
dukça korumak, yeniden yetiştir
mek, düzgün işletmelerle ihtiyaçla
rımızı almak, en çok kâr etmek 
çarelerini araştırıp çiftçiliğin geniş- 
îemeşinde, yükselmesinde en bü
yük rolü olan iklime faydalı tesir
lerini,. ormanlarda bulunan av hay
vanatı cinslerini, hayatlarını, fay
dalarım, avlanma mevsimleri gibi 
öğrendiklerimizi hatırlatan ve öğ
reten yazılar yazılmıştır. Gözleri 
kamaştıran bu günkü medeni
yette ormanlarımızın kıymet ve

ehemmiyetten günbegün çoğal* 
maktadır. Iıısamn yalnız başına 
basara mıyacağı işlerde bütün in
sanların çalışma ve bilgilerini top* 
'Uyarak bu günkü medeniyeti ya
ratmış ve ilerde daha yüksek, 
geniş medeniyetler doğuracak bilgi
lerin saçılıp 
terin değeri

dağılmasın»ci& orman-
dâliE çöle olacaktır.
yapmak içm bu gün

hektar ormanlar işle-
on belki iEıiivft narlatılmekte,

metro mikâp odun bu hususa ve 
bunun gibi kereste, travers kibrit 
kurşun kalemi s a p la n  madenleri
mizi çıkarmak için sütunlar ve 
dalıa ziyade saymakla sayıfalara 
sıkıştı alamayacak kadar pek çok 
çeşit ihtiyaçlarımız var ve olacak
tır. Bunlar hep ormanlardan temin 
edilecektir. Bunun için bütün dev
letler ormanları korumakla bera
ber yeniden yetiştirmeğe bütün 
varlıkl&riyle çalışıyorlar. Biz de ça
lışacağız. mecmuamız her kese 
faydalı olmak için bu günkü ve 
yannkı|medeniyet âleminde orman
cılık ve avculukta doğacak yeni 
bilgi ve ilerlemeleri okuyucularına 
bildirecek ve daha faydalı olmağa 
çalışacaktır.
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v»k«fc şanh ve şerefli 
bir tarihe ğeçe% bütün Ciha * 
3w8iı; kudret ve kuv
veti gv^tereu Türk varlığı bu 
güsvku medeniyette lâyık olduğu 
söevk>e yükselmek ve kendisini 
tUttrtttıkk içi». yılmaz, sarsılmaz bir 
ûean ite iktisat çengine girmiş 
bulunuyor. Ulu Gazimizin işaret- 

., îşmkt Paşamız ve -devlet 
ada*ttlanmtzm rebperlikîeri ile at-ıl- 
HHHH iktisat harbinde ıııuvafîa- 
feyet çarelerini araştırıp bulan ve 
iktisat programını hazırlayan çok' 
yeksek duygu Ye düşünceli muhte
rem vekilimiz Şakir Bf. nin or
manlarımıza verdikleri büyük kıy
met ve ehemmiyeti programlarında 
göstermekte olduklarını görüyoruz 
biz ormancılar dâ üzerimize düşen 
borçlan yapmak için bütün gücü
müzle çakacağız ve mesîebmizi 
tanıtacak, mecmuamızı yaşatacağız. 
Yaran asır evvel teşkilatı kürul- 
tasEŞ meslekimizde ilim \Vc . fen 
eserlerinin noksanlığım gören cum- 
huriyetiİdj^mizde muhterem naes-' 
lektaşlanmızdan Mardin mebusu 
Adi Rıza Bf. nin ağaçları çürüten 
(Nebatat hastalıklan ve düşmanlan) 
ile merhum müderris Neşet beyin 
I Tekip I ve [ Teşciri suril ] . 
<>rm3â yüksek mektebi rekor ve; 
profosörü Dr. Tevfîk Âli B. in 
İfaysa».. Usulü intifaı - Teknoloji). 
^ ^ U ah n  -;îuyınetleıinm hesabı): 
profosör E . Muhlis B. in ( Orman 
ydinae fe n n % ^  sâlvi kültür): 
profesör Mazhar [ipi |  Orman 
fenm : Amenajman kısm ı) ve
becısknakiz olan mufassal (Ame- 
najmaa i kitapları Evrupanm en

Vh ; *  - - ----------  —  2

yüksek mütehassislan eserlerinden 
iktibasen te'lif ve tercüme sureti 
ile daha mütekâmil bir şekiİdd 
İktisat Vekâletince basılmış, ve 
dağıhhmştır. Bu veçhile meslek 
eserlerinin ilmi boşlukları doldur
muştur.

Ormanlarımızın cinslerini, yer
lerini. genişliklerini ve mevcut ser
vetlerini öğrenmek.- işletilmelerine' 
esas olacak tam haritalarım almak, 
planlarını yapmakla mükellef ve dört 
gruba çıkarılmış olan Amenajtnan 
gruplan hummalı bîr surette çalış
maktadır. Ormanlarımızı koruma, 
yetiştirme, teşkilatım  düzeltmek 
için ‘orman müdüriyeti umumiyŞ^ 
mizin azimkârane çalışmakta oh 
düklarmı şükranla görmekteyiz- 
İşte meslek! temkkı ve tekân ıü - 
lâtı halkımıza ve biz meslektaşlara 
mecmuamız bildirecektir. Geçenyıl 
mecmuamıza beşvüz liralık yardımda 
bulunan İktisât Vekâletimiz şükran
la kaydettiğimiz nakdi yardımlarîle 
bUr seöe de mecmuamızı yaşatmalo 
hususundaki şevk ve gayretimiz^ 
arttıracaktır.

İşte ey sevgili ve muhterem 
oku\ uculanmız: ormanlarımızı ko
rumak. düzeltmek, yeniden Veî|g§ 
tirmek, çok kâr etmek için el ele 
vermek hep birlikte çalışmak bir 
yurt ve meslek borcudur. Bunun 
için ( Orman ve A v) mecmuamızı 
ve bununpğptbi- daha bir çdk 
meslekî fennî mecmualan yaratalım, 
yaşatalım, ilerletelim bilüp düşün
düklerimizi yazalım, günün terakki
lerini takip edelim mecmuamızı 
okuy alım. * • * V  .

Savı W 9, 2

Kongremiz Masif Oldu?

Orman mektebi âlisi mezunlan 
cemiyeti şeker bayramının ikinci 
günü Türbedeki binasında senelik 
korgrasîi^âktetıniştir.

Korigradan evvel cemiyet mua
melâtını teftiş için yabılan intihap
ta hry eti teftişiye Amenajtnan baş 
mühendisi Mahunrt. Şakir. Nejat 
baş mühendis muavini Mustafa 
Nuri ve mühendis Saffet Beyler 
kazanmışlardı; Saffet bey İstanbul- 
da .bulamadığından verini daha az 
rev alan mühendis Avni bey işgal 
efth

Kongra günü dalıa . saat on 
ikideiaion dolmaya başladı, taşrada 
bulunupta uzun müddet görüşemi- 
yeia 'veya kongradâ ceryan edecek 
bahisler etrafında konuşmak iste
yenler üçer beşer- toplanmışlardı. 
Tam saat ikide kongra açıldı, reis 
Mithat, bey kongra reisi intihabı 
yapılacağım ve Mahmut Şakir Beyi 
namzet gösterdiğini söyledi bundan 
sonra kongra riyasetine Mahmut 
Şakır B. kâtipliklere M. Âli Salih 
ve Muzaffer B. 1er intibah edildi. 
Bunu müteakip ruzııame mucibince 
müzakerata başlandı. Âzadan Meh
met Âlı ve Apti B. 1er.her şeyden 
evvel kendi- takrirlerinin okunma
sını .istediler. Ruznamedeki sırayı 
bozmanın muvafık olup olmadığı 
etrafında epiyce münakaşa oldu 
nihayet heyeti teftişiye raporunun 
kıraatine başlandı. Teftiş heyeti 
raporlarında cemiyet işlerini ikiye

ayırıyor ve malî kısımda heyeti
idarenin bütçeden fazla sarfjrp
yaptığım. masraf senetlerinin vakt
zamanilç tastifc ed£îmediğirn, mec
muaflım iidaresi için muhasibe ayr
ayn namlafla p a ra " <k>gx%:
olmadığıın yazıyorjj cem iret Mâ

mecmuantın hesaplannı ayırmakla
abonelerin geçen sçııçve

nazaran ıızlığı vç iler sâtifem
noksan olması iht-im t\ i i n e h j d Ren
cemiyet parasından icabında mua
venet zaruri olduğumdan bmnsn 
mevzuu müzakere oîmastos muvafık 
görüyor, idari kısımda da; hey eti 
idarenin muntazam bir surette içti
ma edemediğim, verilen kararlar 
arasında cemiyetin müsmir bir- 
faaiivetini gösterecek bir şeve tesa
düf edemediklerini ve heyeti idare 
âzasından Tetik Âli- beyin ietima- 
lardan hiçbirine iştirak etmediği 
halde nizamnamenin tatbik edil
mediği ve yerinin boş bırakıldığı, 
nizamnameye istinat ederek fevkal
âde bir kongra isteyen âzamn bu 
teklifleini sırf kendi içtehatlarma 
muhalif olduğu için kabul e tm edâ^ 
lerini ve mukaddem bir kararia 
böyle bir teklifi kabul etmemeleri 
için idare heyeti âzalarının bağ
landığını muhtevi idi.

Bundan sonra heyeti idare 
raporu okandu, idare heyeti teftiş 
heyetinin. . aleyhlerinde ' hüküm 
verdiğini, tetkikatim tamam yap
madığım. sarfiyatta ihtiyaçların
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nazar: dikkat*' ;s undığru ve fevkal-
âSfev.' vazıyetin karşısında kaim-
dhğmı Alî beyin vazifesi
WĤ Y Kul«alında bulunama-
dığtm ıfip he vedi idare âzalarınını • . Surette Istanbluda bulun-
mafcı :na unkâıı olmadığından içti-
uKuftt■m da mi[•izamı bozulduğunu
sövuyeiW*k fevkalâde kouğra ta'le- 
biue kanuni bir şekilede imkân gör
mediklerini de ilâve ettiler. Teftiş

heyeti namına söz alan Nejat B. 
heyetin teftişini tam bir hüsnü 
niyetle yaptığını söyledi ye raporu 
tekrar izah etti.

Bundan sonra bilhassa fevakl* 
âde krnıgra tııes elesi etrafında 
münakaşalar başladı. Heyeti ida
reden Hilmi B. kendilerinin kanunî 
hareket ettiklerini, teklifi yapan 
arkadaşlardan bir kaçının teklif 
varakalarında ruznarneyi yazma-

Z iyaretciler m ektebin önünde

HGmn

dıklarım ve kanunerr bunun elzem  
gMPfegTing^öytüyordu bundan: sonra 
teklif yapanlardan Cevat B. bu 
teklifin ne suretle. İhzar edilidigini 
izah 3e heyeti idarenin böyle bir 
lhoögranır; lüzumuna kani pMuğu 
hâlde nedense yapılmamasına ça
lıştıkları:;:. taşradan teklif gönde- 
H B erd er  birkaçmm bu teklifle! 
r s İ s  asd takdire merbut buludu-

İS8E8

ğunu. bütün işlerde nizamnameyi 
bile nazarı dikkate alroıyanlann 
bu işle nizamnamenin sarahatine 
bakmayıp kanunlara, kanun şerh
lerine müracaat etmelerine bir 
mana vermediğini söylediği İSİ hay et 
heyeti umumiye heyeti idarenin 
malî işlerini tasvip ve fakat idari 
işlerde dürüst hareket etmediğine 
karar verdi.

m v i  : 25 -  5

Bundan sonra âzamn takrirleri d iyorlard ı nihayet _1* ijtfı 1'(*

okudm ava başladı, bu takrirlerde*: intihabı yiıpılrnası ve r*»vl^rde ree*.
cemiyetin bütün Türkiye orm an muhasip v■e âzâlarm t»*:friki iste fi#
cılığına ş a m i l  bir « ü rk  orm an bunun üzeı■inç bir kısım âza
cemiyeti haline getirilmesi, mec terketti biır kısmı da r>M m
muanın daha zengin nniııderecatla etmedi. S aat yirmiye %&-***
ve daha mükemmel bir şekilde vordu. Y a pilıiü intihapita n y a s ^
intişar etmesi isteniyordu. ti'-i umumili C* ..îr**fJuazhar fcû (f(> Sr>\

\  akit gecikmişti bir kısım âza muhasipliğee Yakup âzalık lara da
dağılalım  da yaruı yine toplanalım O lâ l . Hılnii. O v a t  B. 1er in tih ap

K ongradan  son ra  M ektebi z iyare t ed en lerden  bir grnp  
V âlde bendinde

edilm işti fakat bu heyeti idare 
m azere t dertn iyanile  istifa e ttile r  
buntnı üzerin»• er tesi gün tek ra r 
intiha]) yapılm ak üzere içtim aa 
n ihayet verildi. İkinci içtim aa 
gelirken herkesin  yüzü gülüyor 
ve bir gün evvel gerileni sinirlerin  
b iraz  sükûn bulduğu gürün fiyordu. 
R eis celseyi açtı, azalar  l a m b a d a n  
bir tak r i r  verilmişti, bunda inti

habın altı aza seçmek suretile 
yapılması m ve âzalaruı aralarında 
reis, kâtip ve muhasibi intihap 
etmeleri isteniyordu. diğer bir 
takrir de evvelce verilen takrirle
rin kısa bir müddet zarfında tet
kik ve münakaşası imkânsız oldu
ğundan idare heyetinin bu takrirler 
hakkında bütün âzamn tahriren 
fikirlerini aldıktan sonra bir rapor
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iu».‘ \ v  ivvv\^i'HUiu k u rb a n
bayrauuuvU fcv&B&de olarak tek
r ir  lv̂ ;><5v.iilU5»St Kt$pİ Yordu CöVat

iv*x>xv*u\AitK\\0 iitiiiK ip l ı^ k k tn d â
kav’'- t>kr ifade <dmû»uğıuv evvlee 
U'.'.ıUv\.'>',\;; a.!â seçm ek SUretıle 
va^dvShğvs. geoeiî sene  ise  yalnız 
re:s seçm ek  ve bunun gösterdiği 
u a ie ~ s - ;h :\ kabul e tm ek suretinde 
v ^uğv.r.u  bu sene  de büsbütün  
ayknri b ir şekilde in tihap yapıla- 
vak rey le ri dağ ıtm ak  su re tüe  umu--

I . j p B r  le y . nden hakkile istifade 
odüem iyec eğinden bu m addenin 
tad ıl veya  tefsirini istedi ve reye 
k e n a ra k  ta k r ir  n izam nam e madde* 
sim i; tefsiri şeklinde kabul edildi, 
ikine- ta k r ir  de  kabul edilerek 
ku&tato bay ram ına  kadar yeni 
idare  heyetin in  h ilistifasar âzadan 
a ta c a k la rı m ata liba t takrirlerine 
> riunden  Kir raj>or ihzar ederek 
h ey e ti um um iyeyi toplam ası tekar- 
z û r  etti.

Y eniden yap ılan  in tihapta Maz
har. N ejat, Y akup, C evaı, M ustafa 
S ftr i ve S a ffe t B. 1er en çok rey 
alm ışladır; kendi an ıla rın d a  riya
s e te  Yüksek orm an m ektebi rek-
<-r.. Müderris Mazhar B. umumi
•^tipliğe Amenajmarj ]baş müben-
Lisi Nejat, muhasipliğe: fe■n kon-
ıc*örü Yakup Emin B.. i seçtiler.

Mazhar B. yeni he'<c’eti B8 SJSİtt-:idareyi
yşürl: r-ten arkadaşları namına 
heyeti uıuumiyeye teşekkür ederek 
S S S k rt b<. meşinin hemen ilızanna 
ır,.kârı açmadığında n kurban bay- 
jBşeper.a ka^iar muvakkat bir bütçe 

H.-nn B. idare heyetine 
o zaiûÂüa kadar bütçeyi tanzim 
e îc a l  üzere açık kredi verilmesini 
; r»j~Iİt  c m  7 e  ü a i K i ı  e i ’ . .« u .  k o o ^ n ı

programı mucibince Mazhar B. 
in konferansını mektepte vermesi 
ve arkadaşların yedi rnart cuma 
günü mektebi ziyaretleri kararlaş
tırıldı Gaziye. Millet Meclisi Reisi 
Kâzim ve has vekil İsmet Paşa haz
retlerine; İktisat vekili Şakir Bf, 
ye tazimat telgrafları verilerek 
kongra tatil edildi.

Mektebi z iyrea t: Yedi martğünü 
9,30 da köprüden kalkan vaporda 
epiyce arkadaş vardı, bir kısmı da 
doğrudan doğruya otomobillerele 
hareket etmişlerdi. Davetliler 11 de 
mektebe gelmiye başiabüar. Hepimi
zin feyz aldığı bu bina bayraklarla 
donatıl Huş, uzun memuriyet hayatı
nın taşrada geçmiş menakibini çok 
gerileten bu ihyanın canlı bir sevinç 
tevlit ettiği bütün simalrda görülü
yordu. Mektep ziyaretine kongrada 
bulunan arkadaşların kemen hepsi 
iştirak etmişti. Yemek vakti gelmiş
ti. Ziyaretçiler için .hazırlanan sofra
ya talebede iştirak itti- Bu safha; 
kesif bir ormancı kitlesinin geniş: 
yemek salonunda mütesanit bir 
mecmuasını ifade ediyordu. Tale
benin ziyaretçilere ve mütekabilen 
davetlilerin talebelere nutukları 
dinlendi; kısa süren ve samimî ge
çen sofra başı nasbi halinden sonra 
konferans salonuna geçildi; rektör 
Mazhar B. in konferansı (*) din
lendi; mektebin laboratııvar* ve 
dershaneleri gezildi; yatakhanede 
herkes, geçmişi talebelik hayatını 
hatıriayor, ^enelerce yattğı köşe- 
ciği yanındaki arkadaşlarına tahas- 

■üâürle gösteriyor ve anlatıyordu. 
Her sene çoğalan vesaiti fenniye-

ı*ı Bu konferansı aynen neşrediyoruz.

jfc-

%

den laboratııvarîara getirilen alât 
ve edevat hakkında müfit malûmat 
toplanıyordu. Talebe cemiyetinin 
kütüphanesi bilhassa takdirle tet
kik edildi.

Bu ziyaret; kapalı geçen bayram 
günlerimizin sonunda güzel bent
lerimizi gezmek fırsatını da ver
mişti ve bu fırsattan istifade 
ederek hep birlikte bentlere gidildi. 
Kışları ziyaretçisi olmıyarı bentler 
kendini çok daha iyi anlayan eski 
âşinalanna kavuşmuş du. Akşam

yakla-ıyor, bu fevkaia/i'- "• 
geçen bahar gü/niusin sermhk; 
başlayordu. Aynirnak isten; 
ihtiyarsız adımJaria mektebe 
hır selam yoliadıkatn sonra sa; 
v edalarla bu toplanışa nii; 
verildi.

Cemiyetin Jiizaujrui/ne.'si mucit* \ 
lu-şri lâzım gelen kongra tadili 
kurban bayramında toklanacak 
fevkalâde kongra mâkarraratiJe bir! 
tab’ı ve tevzi edeceğiz.



O rm an  A m enajm anında

Modern Cereyanları*]

orman amenajmanında da yenilik 
ler yaratmıştır.

Cemiyetimizin altıncı senelik 
İİ^B SS münasebetle vermekliğim 

sürülen konferans mev- 
SKSSSi I  Orman amenajmanında 
s^odem cereyanlar > oldurma ba
kıp ‘a bunun dünden bu güne .çık- 
-rîs. yo’ almış yenilikler olduğuna 
rabip olmayınız* Bu cereyanların 
H  tesrâî on dokuzuncu asrin son- 
kvnrm doğru başlamış asrımızda 

ederek tatbikatına geçilmiş:

İ  |  re son on. on beş sene
zarfında inkişaf ve intişar etmiş ve 
bir müddet sonra da tatbikatına 
seçileceğine şöphe dîönyan yettî  

1 Ş â f e r â r .

Szterin de bunların mühim bir 
fasateıaa muttali olduğunuza, bunları 

gfljMjjpıifoe -biç' olmazsa .-.‘şimdiye 
;t~î6#âfe '̂dfîymuş. okumuş ve öğren- 

soâs olduğunuza şüphe yoktur. 
Masnalı ben burada icmalen balıse- 

içerisinde bilgi- 
lerhrize bazı yeni malûmat ilâvesine 
muv-ffjıV olu»sam vaktinizi israf 
efeymiş olmakla müsterih olacağım.

ifa y atna I başlanğıcınd an beri 
| 9  re Um sahasında vukua gelen 

mkişafak ormancılıkta 
d s  fey iz li, *<*«4rlermx g ö ste rm ek ten  

R | S  ;/lb^&»eauft«feı İ ş t e  bö^& eyanda

Onnan amenajmanındaki yeni
likler iki cephede mütalea edilebi- 
lin biri teknik, diğeri ilmi. Burada 
bunların bütün inceliklerine kadar 
tafsiline bittabi maddî imkân yük
tür. Sabrınızı sui istimal etmek 
istemem. Binaen aleyh burada 
yemliklerin yalnız ana hatların 

. söyîeveceğitn.
Teknik cephede I il hassa fotöğ- 

rametri ile ormanların, amenajmaîi-. 
işlerinde kullanılabilecek her türlü 
haritalarının abnabilmesi ve yine 
d' vasıta ile tafcsâsyon . işlerinin 
yapılabilmesini söyleyebilirim* Bu 
sayede zaman ve insan kuvvetin
den azami istifade ve tasarruf 
temin edilmiştir.

Aylarca her türlü zorluklar 
içinde, bazan en derin, korkunç 
vadilerde bazan en yalçın ve sert 
dağların t* pelerinde ömür tüket
mek . suretile maddî ve manCyî 
bin bir mahrumiyet içerisinde ha
yat pahasına çalışma mn önüne 
geçilmişti]-. İlim ve fen. bu sahada 

g ^ ^ g ^ ıa . medenî vasfına lâyık 
çalışma vasıtalarını vermiştir, 
bizim için bu vasıtadan istifade 
etmemizin lüzum ve ehemmiyeti 
hakkında söz söylettiği fazla gö
rürüm.

1*} i  Mdderrîs Mar.haur B. Istraftoda» rOkstek 
« ro tan  rt»«ktn.h*o*l*.* vcrili'n  K«j»frrare*tor. |
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İlmi cephede gösterdiği yeni
likleri bâşbça iki 'saflıava ayıra
biliriz: Biri geçen asrin sonlarına 
doğru doğup asrımızda inkişaf 
ederek tatbıkına geçileli? diğeri de 
asrımızda doğan ve sdh. seneler 
zarfında hayret verecek bil- inkişafa 
mazhar olan ve ancak geleceğin 
amenajmamna hâkim olacağına 
şüphe olmiyan cerevandır. Bü ğün 
tatbikma geçilen yemliğin gelecek
teki için zemin hazırlayıcı bir va
zifesi olduğunu zik edebilirim.

; Zaten ormancılıkta ber hangi 
bir yeniliğin büğünden yarma tat
bik ediİemiyeeeği meslekisihusu
siyeti icabından olduğu malûmdur. 
Bunun için bit ağacın büyüme ve 
yetişmesi safhalarını düşünmek 
kâfidir.

ilim sahasmdaki bu her iki yeni 
safhanın doğmasına sebep olan 
nokta birdir.- Ancak tahakkuk etti
rilmek istenen gaye için gidilecek 
■yollarda birâz fark vardır.

İlim sahasmdaki bu yeniliklerle 
menşelerini ve aralarındaki farkı 
daha iyi tebarüz ettirebilmek için 
kısaca bir başlangıç yapmama 
müSaaden izi _rica ederim:

İnsanların ormanlarla.; alâkası 
pek piridir. İlk msanlarm barın
mak ve yaşamak için muhtaç ol-' 
duklan bütün levazımı ormanlarda 
buldukları • malûmunuzdur. Bida
yette ormanların mevcudiyetini 
tehlikeye ilka edecek bir şekide 
olmiyan bu alâkanın zaman geç
tikçe nüfusun üremesi, ihtiyacın 
artmasSe şiddetlendiği; daha son
raları ormanların arzettikleri bin

bir maddî menfeat onlar;/ Vrme)- 
lük ve tesahüp arzdan n vardır
dığı da malûmunuzdur. Bu 
nn  yarattığı hırs ve tama tabiatk; 
verdiği bu mahdut servet menbaırc 
kurutacak kadar tecavfi^rini iîeri- 
:$6®ftCSüie.'sebep'OİdıığundaTi bun
ları korumak için hâkim ve nafiz 
kuvvetlerin * zamana göre ağa. 
dere bey. hükümet, devlet - müda
halelerin i zaruri ktldiğmı da bilir
siniz.. İşte ilk ormancılığın başlan
gıcına âmil, ormanları korumak 
kayğusu olmuştur. Aralıkta şom: 
söyleyeyim ki yapılan müdahalenin 
şekh ormancılık işi. orman işletmek 
fert veya baz* ferilerin birleşmesi 
işi değil, bizzat bir hükümet, devlet 
işi -olduğunu gösterir. Ammenin 
maddî ve mânevi alakadar oldtğu 
bir servet ve sâadet menbamı 
hususî teşekküllerin idare ve idame 
etmesine imkân-yoktur.

Ormancıhğm. doğuşu her mem
lekette muhtelif devrelere tesadüf 
eder. Bu başlangıç 12 ve. 13 üncü 
asırlara kadar çıkar, bu en evvel 
nufusunun çokluğu ve geçirdiği 
bir çok siyasî' inkılaplar dolayisâte 
orta Evrupada doğmuştur. Orman
cılık mesle® oradan inkişaf ve 
intişar etmiştir.

Ormancılık doğmuştur d&BBŞ 
izahatıma devam etmeden evvel 
şurada bu kelime üzerinde vkzsa bs* 
durak vermeme: müsaade ediniz* 
Ormanabûfe medir? Elde balta ağaç 
devirmek midir? Hayır, bu bîf 
lektir. Orman kelimesinin âcona- 
daki <Ohfc> lahikası da bunu gös
terir. 0  hâlde nasıl bu* meslektir.
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olan orm&n malısın lavını yetiştirip 
aaeydana getirmek, elinde mevcut 

I ^ R R  saenbnlarmdan yem-kıymet» 
İftSr Yaratmak olan bir meslektir. 

^ R R  bayatta diğer merteklere de 
bakarsam* W  esas gaye dahilinde 
p is$îd§f. Cömmî bayat-tâ-' bu kabil 
jgı0^sşç,sç4er İktisadî müesscseîerden 
^savdırlar. O halde ormancılık evvel 

İktisadî bir meslektir. İk- 
tâsadl bir müessesedir. Bu. umumî 

dahilinde diğer. nies- 
«ekiordeıı hiç bir farkı yoktar. 

ylSeİfei. oularda^yylaba mühimdir. 
Zira manevî daha pek çok vazife- 
k f i  vardır. Bu meslek, bu müessese. 
tîiröasaiöT etmezse diğerleri tam in
kişaf edemez* Zira ormanlar, or- 
««lıeöık. medeniyeti yaratır, inki
şa f  ettirir. Badirede, sahrada, çöl
d e  neden medeniyet yoktur neden, 
iskâne kabil degödûr.

Zara orman yoktar. ormancılık 
yorktur. O hâlde bu meslek diğer 
iktisadı müesseselerin . en önüne 
s e r i lm iş  hiç olmazsa onlarla aynı 

ve;Mymetfce yürümesi, yürü
tülmesi lâzım .gelen bir meslektir. 
Bu bilindikten, sonra her iktisadı 

y^®S6efe©esenin umumî iktisadi esas- 
I lar dahilinde yürüyebilmesi için 

kendine mahsus bir prensibi, bu 
preizst&e göre bir gayesi ve bu ga
yenin tahakkuku için bir sistemi. 

ŷ;fjwr vardır- Biz burada or-
manmlığm prensip ve gayesini te t
kik ve  ̂ ^ R  edersek orman ame- 
najroamndaki eski ve yeni cereyan- 
R 9  d a  n eo H u îd an ^  ııeden ddğ- 
duklanriî daha iyi anlarız. Zira biz

zat ormancılıktaki prensip ve gaye 
tahavvülâb orman amenajmamnda 
dâtieğişmeier vucuda getirir. Bu 
itibarla konferans mevzuuna f Or
man amenajmamnda modern ^ r e 
vanlar |  demedense « Ormancılıkta 
modern Cereyanlar İ  demek 4aha 
iyi olurdu.

Ormancılık iki mühim safha ge
çirmiştir :

Birinci Safhada prensip vb ga
ye: gerek henüz tahribe uğramıyan 
ve gerek amansız tahribe uğriyaıı 
ormanların perişan hallerini ıslâh 
onlara m untazam  b ir çeki â/iteen 
vererek bunlardan devrm lı m ahsul 
alabilmek idi.

Biliyorsunuz ki ormancılık bu 
safhada uzun müddet yrümüs. ve 
bunun tahakkukuna çalışmıştır. An
cak on dokuzuncu asrın ortalarına 
doğru odun hasılatına Olan ihtiyacın 
mütemadi artması, odum hatlarının 
mütemâdi yükselmesi ormancılıkta 
hususi iktisat düşüncelerini yani 
yüksek kdr etmek. yussek ira t a l
m ak kaygularım doğurmuştur. Bir 
müddette birinci safha sonlarına 
doğru bu suretle devam etmiştir:

Fakat nufusun mütemâdi üre
mesi. iktisadi hayatın durmak bil
mez faaliyetle daima ilerilemesi. 
medeniyetin rgöz. kamaştırıcı yeni
likleri odun mahsulüne olan ihtiyacı 
müte madi arttırmış ve bugün o ihti
yaca mukabele edememek endişesini 
bile doğurmuştur. Binaenaleyh or
mancılıkta prensip ve gayesini yeni 
vaziyHe uydurmak mecburiyetinde 
kalınmıştır. Bu sûrettey ormancılık 
geçen asrın sonlarına doğru ikinci

■ ■ H H M
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safhasına girmiştir ki bugün bu 
Safhanın tebakkukile meşguldür. .

ikinci yani bugünkü safhanın 
prensip ve gayesi şu suretle ifade 
olunur :

Faaliyetine hasredilen arazide 
/onun muhiti vasıflarına - iklim ve 
toprak 'evsafı - göre en az masraf
la mümkün olduğu kadar en yük
sek kıymette talep olunan çapta 
ve nefasette çok odun yetiştirm ek.

Ormanların Sahalarının tersileri 
imkânı olmadığı tahakkuk edince 
bittabi her karış araziden-her met
re murabbaı hava tabakasından is
tifade ederek’ en muvafık çap. ve 
keyfiyette çok odun alabilmek ça
relerini aramak vç her gün artan 
odun ihtiyacına mukabele etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur/

İşte kısaca ormancılığın iki saf
hasının karakteristik vasıflarını ar- 
zettikten • sonra bu gayelerin tahak
kukuna ıie suretle gidildiğim göre 
biliriz r

Efendiler : her iktisadı müesse^ 
■§e yahut daha umumileştirerek 
umumî hayatta faaliyette bulunan 
lıer meslek vazifesini görebilmek 
için ;uzak. yakın bazı ilimlerden, 
bazı mesleklerden yardım alır. Oft- 
larm:: esaslafîlıdan on&ön kanunla
rından kendine kaide ve kânunlar 
yaratır, esâslar kurar.

Ormancılık birinci safhasında 
yegâne istinatgah yegâne: sağlam 
desteği riyaziye ilminde bulmuştu. 
Daha doğrusu gayesinin tahakkuku 
için muhtaç olduğu yardımcı esasla
rın orada olduğuna kanı olmuş ve

ona yashm tm ştı. Ortnanesh
ilmmdert alarak kendine’ \
doğu es aslara; kanurtfara
den gay enin tahakkukuna
mek içirı bir program vap
te 0 İ û t v öcüde getirni"
kendi iç erilinden bir şube
ki buna |  Amenajman * c
te bu sı ornm m U :
içerisindee < Orman amer
şubesi dQgd.V.

Bir eaüessesede teskilâ
|ini üzerine alan her hangi bir şu* 
be muhakkak o mtiessesenin ama
line muvafık ve müessesede çalı
şacak elemanların kudretlerde mü
tenasip bir teşkilât vücuda getir
mek mecburi vetindedır.

Ormancıhk 3k safhasında gayet
perişan, vıpranmış. vurulmuş' :yoıv 
manlar: içlerinden iyi—:. ■ sağlamı 
alınarak bozuklan bırakılmış ser
vetler devralmıştı. Bunun yerine 
muntazam şekiller ve zinde servet
ler ikame edecekti. Bu muntazam 
şekil: bir yâşh- bir ağağ nev'inden 
İbaret saf. lıer pişa .âit sahaları 
müsavi.. . servetleri müsavi teces- 
sümleri mütenasip olmak üzere ya
ratılacakta buna .< Normal orman. > 
diyordu.

Mevcut elemanların malûmatları 
-mâhdut idi. . Bu gayeye erişmek 
için sade ve kolay bir teşkilât lâ
zımdı:

A menajman da bu. gayeye uya
rak normal ormanlara âifc teşkilât 
vücuda getirdi. Ormanları bu hale 
sokmak ve hasılatın devamım te
min için bir çok. usuller, formüller 
koydu. Pekâlâ ■ hepimizin mektep
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sıraianîHİa ve daha som a vazife ba- 
osıdfet* formüller içimle 

ı| I i |muz: * unutmadık.
A m en ajm an  t'fit ün bin; usûl ve

Ifcdeşsıs olarak bir • Ida-
S p e v iı* ')  a ld ı|İ|

ıdn yapılacak işler rçin
raÖftiete göre çizdi : or-
ı p u m ası Iâzırageleıı şer-

sınıfları ad ed in i: E ta
m iktarım  buna güre güre tayin  
■Eh k

G erek tak sasyon d s gerek idare 
Q  işletm ede e sa s  rneşçereleri yani 
Ş u m ecik leri <talî in a k ta ) aldı.

intizam ı tem in için y a şsm rfla -  
ti teşk ilin e s a v a ş t ı: y a ş  sınıflarmın 
vüsat, serv et ve tecessum leri itiba- 
riîe yeknassali olanlarını tem ine  
uğraştı; yaş Sınıflan tabloları vü- 

|£fi&a:gd:irdi.

A ğaçların , meşçereîeri.n kesim e 
>3İğenluk zam anlarım  idare müd
d etin e  göre tesbrt etti.

l ü_
SpStavî. o r tîa t  tecessS  m e  göre

* ı  m  ı ,a id i : norm al serv et v^ teeessü m fi 
y â , -ha sıla t cet \ el iŞ i  İden

buldu 1

^ B tiza m m  temini » ca y g u siîe  
■kesim ve  bakım işlerinde feda
kârlıktan çekinm edi.

Ş f e a s a  'Sadakatin bütün işler  
riyazi iorm M erin  Çerçeveleri içiıı- 

bafaîdı. Am enajm an plânlan  
s a y e y e  sadSskaîarafetanzim  edildi.

a

Bu teşkilât filhakika basit idi. 
'şOnuâncılığın m aksadına uyuyordu. 
.F ak at nyazî formi:İlerin yarattığı 
b u  şefoBer ' »rmanlarda büyük

fedakârlıklara rağm en vine tami... ÖJ P(e
tahakkuk ettirilemedi. Buna, mu
kabil bu şeklin bu günkü ihtiyaca  
mukabele etm ediği gibi istihsal 
menbaı olan toprağı yorduğu ve 
azami hasılat da verm ediği tahak
kuk. etti. Bir çok tecrübe ve  
m üşahedeler ağaç v e  m eşcerelerin  
neşvünem a ve. inkişafları hadise
lerinin nyazî formül çerçevelerine  
girm ediği daha ziyade tabiat 
kanunlarının tetkikine müstenit 
bir m uam eleye tabi oldukları 
anlaşıldı.

İşte bu hakikatlar ve zamanın 
zaruretleri ormancılığı ikinci sa f
haya soktu. Şurası şayanıdşükran- 
'hr ki ormancılık bu safhasında  
istinat edebileceği asıl iktisat, 
tabiat ilimlerini inkişaf etrniş bir 
çok meçhullerin hal ve izah edil
miş : nebatat coğrafyasını : orman 
istihsâl şubesini terakki v e  tekâ
mül etmiş bir vaziyette buluyor.

Dün iman ettiği, vâı* kııvvetile 
yaratm ağa çalıştığı ve ^Normal> 
kelim esile tavsif ettiği ormanların 
• İdeal > şekilden ileri gidemiyece- 
ceğiui anlad ı ve onu takipten vaz
geçti.

Bugün -mevcut orman .arazi
sinden ve  üzerindeki hava taba
kasından azamî istifade ettirecek

en yüksek hasılat verecek orman 
seklini kendine gaye; edilmiştir^;

Odun maddei asliyesinin takri* 
ben % 40 kının havadar alındığı 
düşünülürse toprak ile havanın 
ağaçların tepeleri vasıtâsîle naka- 
dar sıkı münasebettar .olması 
lâzım geldiğini ve bu münâsebeti
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temin edecek bir orman şeklinin 
yaratılması lâzım geldiği anlaşıl;r. 
Bu orman sekli topraktan itibaren 
ta en yüksek ağacın tepesim* ka
dar kapalı, şakulî profili vesil 
yaprak kült^sile tamamen örfimi: 
tıfkl profili zikzak olan gayn  
muntazam muhtelif yaşlı, karış:k 
ağaçlı ormandır.

İşte ormancılığın ikine*i safha
sındaki yani bu günkü su normal 
ormanın, orman amenajmanmda 
büyük inkılâp yaratanlardan Jfeviç- 
reli Bıoley şöyle tarif ed iyor:

'En kıymetli malzemeden mü
rekkep en küçük bir servet ile 
imkânı olan en yüksek tecessüraü 
devamlı olarak temin eden 
ormandır >.

Bu günkü ormancılığın normal 
ormanına isterseniz seçme ormanı 
diyiııiz fakat rica ederim bu nam
la eskiden beri olan, ormancılığın 
bütün şubelerinin reddettiği seki: 
anlamayın. Bu günkü şekil bizzâti 
ormancının derin tetkikleri ve 
müşahedeleri, vukuf ve tecrübesi 
en nihayet meslekine ve ormana 
olan .'•evğishıin büyüklük ve şid- 
detile ancak yaratılabilir.

Eskinin normal ormanı riyazi 
formüllerle binııazarî yaratılır, 
fakat bilameî tahakkuku kabil 
olmazdı. Bu günün normal ormanı 
toprağa iyi bakmak, tabii ve ikti
sadi şeraite . uygun ağaç nevi:- r: 
a lm ak ; kesim ve bakını usullerini 
muvafık tatbik ‘etmek; istihsal 
filini tehlikeye düşürecek hor Tür
lü düşmanlara karşı tertibat

almak, ormanı naklivc 
raptetmek ve tabiatın arzettiğ  
meccani kuvvetlerden îst ı f r o  
etmek s uretile asgarî ma^ral 
yapm akla taîıakkuk e tt ir i le n  ş^kh- 
dir. Onun için.bu gün eski şekle. 
<İdeal orman > yeni sekle 'Nor- 
ma I onnan * denivor.

Orm aöKj1a j  m am b/iIgfînjsu
tnormai Ol*!Dianın tahakkuku için

<UjÖa are mfxd<betini esas O î JT7 j •
vor. Onu h • 1 1  JÇ Kül1 anma.vor: rlormnJ

servete * t?etisadi ser r d  > diyor.
Bunu 1 I n]p 1değil tetkik ve
müşabcşjo ]îç ormanın »fiyeti
ne görÇ yaratabil^ceği azamî
çâpm 1 itine kalkışıyor: yaş
sınıflan tâî) ı Im a n yapmıyor : kutur
snııfESr; foj/nanie servetin k?mıivet
ve keyfiyet itibarile  tem e vıicatmı
Örastınvor.

Etayı carı iecessüm e ve ornıa-
nm  tecriifee v<1 m üşahede ile sabit
olan kal» •V /-ılıvçtı ne göre bulu vor.

M escereler daha doğrusu böl-
raecikler <Talı m akta) orm anda
gayip oluvor. Bunların yerine
bölm eler < i akta | taksasyona.
idareye <?S&S n iliy o r;

Serve ve tecessüuı bizzat
orm anda ı*u3r bölm ede m uavven
fasılalarla tamamen mevcut ağaç
lar ölçülmek suret il e  bulunuyor.

Asli ve e ra basıla lı arasındaki 
hudut bilfiil kalkıyor.

Ormanın vaziyeti tetkik vo 
müşahede ile tesbit o lu ıu ıv o r .

Bundan başka, iktisat, iabiîynf 
ilimlerde berabeıidaha yeni olan
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SOJsYO*
&>£ÎSİ t&ŞC'-İC'riîîV' •^îil^T'k bu
gösskö ormanın yutiştîril-

sf^îiG^ bir cereyan
vaûtigjr^

K^";:>'r,uîsımm l>aşmdâ asn- 
^ B H 9  arzettiğim yeni
"ÖW^rs*6 budur. Bu cereyan, mu- 
pâBfe ^Fetbf^ik  ve analitik tetkiki 
H  H |n e tle r in i ar tesbifi-he ve ona 

«Bfc^agpteaiî usullerinin yaz. 
H  bs^tşafmın maksadı daha iyi 
j l l l l lp  edeceği kanaatına müstenit
tir. Bu usullere 'm uhit usulleri» 
kesm ektedir. *Pfaytogeographique 
arnenajm an usulleri | : « Phytososio- 
k«pQue am enajm an usulleri» olmak 
^sere  iki büyük esas usule aynl-

Varş^va yüksek Baden kültü r 
ısâ^ktebi amenajm an profesörlerin
den İedlinski tarafından ortaya 

bn fikir henüz tetkik y£ te* 
?ei>r»« mevzuudur. Bu fikir esasım 
ISvfüçiaaKi şarkından bilhassa Ka- 
yem ier. Morozof ve muasırlarının 
kurdukları mektepten almıştır. Bu

rad a  bunuda malûmat kabilinden 
bötöşetnselke iktifa edeceğim.

Efendiler!
a*e& hatalarını çizmek

le  ik tifa  ettiğim dünkü ve bu gün- 
fcfe »»enajm an vaziyetine nazaran 

pc'i sıfatiîe kendi 
kaideler yaratm ış değil 

bââl&* ■ doğrudan doğruya orman* 
cik-Lm gö veriı e  sadık kalarak 
<^wp sobelerse esasla n n a  ve  ön- 
k t t u  IbSKiaâtlefîiie göre esasın ta-

şubele-
getirmek

H n l

ve bunların faaliyetini takip ve 
nezaret- etmek ve faaliyetleri neti
cesini muyazene ve münakaşa et
mekle iktifa etmiştir. Her teşkilat
çıya düşen vazife de bu değilmidır? 
Binaenaleyh amenajnıamn uzun 
müddet diğer şubelere tahakküm 
ettiğini ve ormancılığı yanlış yola 
götürdüğünü iddia etmek hakikati 
idrâk etm em ek'. demektir. Zira 
verdiğim izahattan pek âlâ görü
lüyor ki ormancılığın gerek birinci 
ve gerek ikinci safhasında ame
najman doğrudan doğruya orman
cılığın gayesine sadık kalmış ve 
samimi} etle onun tahakkuku çare
lerini aramıştır. Binaenaleyh Silvi
kültür amenajmanm tabii olmaz 
gibi ifadeler ve bizim geçen sene 
heyeti m&hsusamn tanzim ettiği 
amenajman talimatnamesi lâyiha* 
smda yazıldığı gibi « amenajman 
Silvikültürün ve orman imaratımn 
hadimi olmalıdır I  ifadesi yan
lıştır. Teşkilâtçı' ancak küllün 
hadimi olur cüz'e tabi oknâZ. Ecza 
teşkilâtçıya doğru esaslar vermek 
teşkilâtça ile muvazi çalışmak mec
buriyetindedirler. Bunun aksi varit 
değildir. Mezkûr iâyılıada silvikül
tür umumî olarak ormancılık ma
nasında alınmış ise doğrudur ve 
illa olmaz. g

Ancak amenajmanm ormancılık 
içinde doğan İlk şşöbesi olduğun
dan;' daha evvel rüştünü ispat 
etmiş olduğuna ve sabinin reşide 
tebiyeti umumî kaideden olduğuna 
jr^re burada böyle bir şey vaki 
M İS ^ y a m  diğer şubeler: kayşİĞ^' 
şartsız' amenajmana tabi oldukla
rını iddia ederlerse bunu da tabiî 
görmek icap eder zannederim.
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' Ketice olarak şunu suföedeyim- 
ki teşkilâtsız.- programsız biç bir 
iktisadı müessese takip ettiği, ga
yeye erişemez payidar olmaz. Ame- 
hajmânsız ormancılık ta tasavvur 
edilemez.

Efendiler, bugün demir sana
yimin telakkisi. ' beton işlerinin 
ilerlemesi, hava gazi, maden kö
mürü. elektrik sanayiinin inkişa
fına ve daha bir çok raevadııı 
odun yerine ikamesm&. rağmen 
odun kıymetini gaip etmiş dığildir. 
Bilâkis odun kıymeti daima yük
selmektedir. istatistiklere bir göz 
gezdirmek kâfidir. Dünyada hiç 
bir tfö^ î ;.meta yoktur ki odumun 
haiz olduğu hususiyeti haiz o lsıfe  
Bir iki^Sfche evvel Dresden sergi
sindeki istatistiğe göre Sise mede
niyetin en birinci yasıtası .plan 
kâğıdı yapmak için senede vasatı 
olarak -1 elli iki milyon beşvüz bin 
metro mikâp > kâğıt odunu sarfe- 
dildiğini ve bunun için her şenel 
13,000,000 hektar yani takriben 
ormanlarımızın iki misli vüsatte 
ormana ihtiyaç olduğunu arzeder- 
sem daha diğer hususlar için se
nevi İ  sarfedilen odunun mıktan. 
âzemeti hakkında pek güzel bir 
fikir edinmiş olursumiz. Kâğıtsar- 
fivatmm azalmasına ihtimal olma
dığına ve diğer işlerin de ehemmi
yetlerine, vğöre bunlara odun ipti
dai maddesi yetiştirmek zarureti 
vardır, O hâlde odun kıvmetmin

düşm esine ihtimâl voktur.

Eskiden ormanh r m  fidir;bile 
husulünden korkulan buhran re 
endişe yerine hu gün rnev^'/t '>r- 
manlarm azami maharetle i o t ** 
faza ve İmar "diİ m elerine rağmen 
günden güne artan ihtivaca muka
bele edememek iktisat âlemim 
havlı endişeye düşürmüştür. Bu 
gün ormancılık meseleleri sade bir 
memleket, hükümet meselesi ol
maktan çıkmış beynelmilel müşte
rek tetkik mevzuları mahiyetini 

• alınıştır. Afrikanm. Ameri kanan 
en vahşi köşelerine kadar sokulan 
oralarda mevcut yüzlerce, binlerce 
ağaç nevilerinden istifade yollarım 
arayan beynelmilel heyetler : mem
leketlerindeki kumluk, bataklık yer
leri : bir kanş boş araziyi büyük bir 
hassasiyetle ormana tahvil eden 
memleketler: hep müşterek derdin 
müstakbel 'bir buhranın önüne 
geçmek için yapılan mesaiden baş
ka bir şey diğüdir. istikbal ormafcâ- 
çok olan memleketlerindir.

İşte bu kadar mühim bir meta 
mevzuu olan ormanların, orman
cılık müessesesinin muntazam ve 
şümullü bir teşkilât olmadan daha 
doğrusu amenajmajasız mmSİfak 
olmasına imkân yoktur. Amenaj- 
mansız ormancılık pusulasız vapur 
şevkine: erkânı harpsiz ordu kul
lanm ağa benzer.



Bu noktaya dikkat.. t*ı
O r m a n la r  y a ln ız  sağlık ve zenginlik vasıtasi değil, 

a y n ı  zamanda mühim müdafaa vasıtasıdır...

Kundan bin yıl evvel yasayan 
T a eklerin ia m d ik ta  Tanrı ağaç 

Türkler gençlere : < Got- 
ağacın keslbneslö. > [1] 

dîye bayır dua  ederlerdi.
Ağaç, m eyvalarüe bizi besler, 

havayı tenıizliyerek evlâtlarımızın 
^îhhaıine yardım  eder. Evlerimize 
kereste denizlerimize gemi, ırmak- 
hkrmnza köprü, binalarımıza m ertek 
yerir. Salonlarım ıza konfor yapar. 
Yorgun ter^^riftçilerimiz onun altın
d a  gölgelenir, (nenelerimizin aşkı 
ocam yapraklanm a altında-taşar.

. 4e-' Ur
F akat bu kadar degü ağaç va~ 

• süsüne, sağhğHia, zenginli
ğine, yardım  etm ekle kalmaz, en 
mühim ıharak, vatanın müdafaası-, 
ma da  yarar. Bilhassa tayyarelerin 
ve  zırhlı silâhların tesirlerinin ço- 

y^^m suL ,. bunlara karşı tahaffuz ye 
m üdafaa İşinde ağaçtan büyük mik- 

. yasça yardım talep ediraesmi, mu
cip ohmaştur. Binaenaleyh, ağaçın 
aakt-rliği, şimdiye kadar olduğu i® 
bi kihaçlarımıza ve tüfeklerimize 
kühze. süvarilerimizin eğerlerine 
Sauclci olaraktan ak arak  havadan, 
gelecek ezim I menzilli top mermi
lerine tayyare bombalarına, zndhıl 
arabaların  eeyetânlarına karşı fay
dalı bir himaye vücude g e rm e ğ e  
k aç la r

Cihan lırbia göster di ki düş
m an nazarından, gizlenmiy eri carili 
ve cansız her madde düşman mer- 

malıiv ve tahrik edilmeğe 
maekûmdur. Cihan harbinin doğur
duğu < Gizleme-Gamouflağe»^ame- 
1 yesinin biricik esas malzemesi 
ağaçtır. F ransız^r * Rafya > .deni-- 
len ve Hindi Çinî ile Afrika müs
temlekelerinde yetişen bir ağacı, İtal 
yanlaı |^ e-T ruccio lo  denilen ağsicı 
millî gizleme nebatı olarak kabul 
eylediler. Harbin, mevzi . harbine 
döndüğü dakikadan itibaren gizle
menin ehemmiyeti arttı; Cephe .ge
rilerinde kurulan bir çok fabrika
larda hazırlanan rafyalı. ıskaralarla 
daha 1916 dan itibaren milyonlar
ca metro murabbaı genişhğhade 
sahalar karaya .ve havaya karşı 
gizlenerek fırkalar, kolordular., am
barlar, depolar, köprid^,-; i^aşyon1 
îar, yol ye demir yollan, parçalari’ 
sa n ’atkârane bir su re tte . düşman 
nazarlarına karşı örtüldüler ^  sak
landılar.

Ormanlar, : seferber olmayı mü
teakip memleketin sınırlan çivarnı-

{*] Ormanların maddî frdra&ttr
m em leketm  ınimataa-ı uokta.-'Uıdan olan kıym et 
ve- - eiıiemıniy etler i n i . <;r;fc jrüy.el tfîsteren'br< mai- 
kaleyi Milliyet xa/.eti‘.->iııin 13 - t ttöQ tarihli nüs- 
ha»indan aynen ahvöraz.

11 Kitap dede Kuj-kut.
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da orduların toplanmasını saklar
lar. Ormanlar, ordumuzun düşman 
ordusu ile karşılaştığı meydan mu
harebesinde yapılan hareketlerimi, 
ihtiyatlarımızın kaydınlmasnu gizîi- 
yerek arzu ettiğimiz cenahtan un
s a m  düşmana kuvvetli bir darbe 
vurabilmekîiğimizi mümkün kılar
lar.

*•

Fransızlar, Abdülkerimi hava
dan yap (ıklan taarruzlarla mağlup 
ettiler. Eğer Riflileria memleketi 
bolca ağaçlı olsaydı netice böyle 
olmazdı. ( İ ra k ) tâki İ giliz tayya
releri pek vâsi çöllerin her. tarafın
da. Urbam arayıp buluyorlar ve 
her haı eketlerini cezalandırarak 
onları itaate mecbur ediyorlar; 
çünkü çöller .şemsiyesidir, yani 
ağaçsızdır. Fakat (Hint — Afgan)

hududunda sık ormanlıklar arusii»' 
da yaşıyan Aierıdı ve Afâhsöt a*.* 
hilelerine karşı hükümiı/run yâfu- 
temivorlar.

vieîeeekte . doğrudan doğra
havadan. mecek - ’ bombalara ve
Yuvadan vapnan tarassut i İe kai
dan gelecek uzun ınenzılli t
mermilerine Karşı ağaçsız memle
ketlerde saklanmak mümkün olmı* 
yacak ve ağaçsız memleketlerin 
orduları ve halkı hûvük zayiata 
Uğrayacaklardır. Vuîaîiıoı seven 
i.ürk genç<jirir;.ii yapacağı mulıim

Türk
gençliği ağrç basma ?

■1 ıı k ifc ıt.r^ - •; 
C.ROğhi

A V C U L Ö K

HVDflH
M evsim  a v ı .

TâN^ari, Su kuşları, Bakaca 
ayı yapılır. Kürklü hayvanlar için 
tutaklar kurulur. Porsuk ve Tilki 
yayalarına tüssü yapılır, •

Güneş ve durgun hava avı 
.v.' Böyle havalarda Tavşanlar ya 

yuvalarında Veyahut ilk patırdıda 
^ v a la n n a  kaçabilecek vaziyette
dirler, Köpeği salıverip aranmak

HVeiIDHH
surenle istifadeli Tavşan av
\  tıpıii ».ililir *

Hafif yağmur veya rüzgârla 
karışık yağmur ihtimali avı

Bu zamanlarda avdet ve geçit 
yerlerindeki kulübelerde bulunmak 
şartile su av hayvanatı avlanabi
lir. fefcat rüzgâr uzun müddet 
aynı istikameti muhafaza ederse 
tesiri kalmaz.
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Sbırt içi» bir nasihat özere vuvaıBWreîblarafc istimâl
Bu avda eks^riveth* vagmur. edilmektedir. Toka • ve halkalar

m aruz kalınır halbuki mfcel kapalı Bakırdandır. Yeır£
y.-’ek vesaire de ağ ır gelıtniye baş deriden iki tane halkası vardır.

taşınam az. İslandıkta» d»ş ta ra f küçük ve yuvarl ık Nikel
sonra rüzsrâra m aruz feıhnak ve çrviîerîe süslenmiştir. Köpeyin
üşüm ek ihtimali vardır . Bunun bovııuna göre genişlik 14 — 16
için d â im a . .çantada- bi |  gazete milimetre eyer boy, 33 — 44 S.
taşm ıah  ve böyle bir ha!te mâruz arasuıda intihap edilir.
kalındığı vakit öne ve 

İ >__ 1.* ______ 1-
arkaya

r __ _ ı Sülün

dır. G azete kâadı rüzgâra mani Av kuşları arasında güzellikte
suca KÖKolu r ve festiSf bir 

eder.
B e sle m e  k ek lik lerd e  işk a l

E ğ er rafctb yerde kalır ve fazla 
sulu g ıdalar verilirse keklik 
ishale tu tu lu r esBal olan keklikte 
k an a tla r sarkar, kuyruk tüyleri 
kirlenir-, m evadı ga ita  suhı olur 
böyle Zamanda Turunda pişirilmiş: 

i  bezelye, arpa. buğday. papatya 
ssuyu ve biraz şekerli sıcak şarap  
verm elidir.

K ekliklerde inkıbaz 
||p&&ibaz olan hayvan . iştehasfö;- 

olur, m ütem adiyen, su  ve yeşillik 
a ra r , pek sey rek  -defi hacet, 
eder 'V e k a m ı  gerilir. Böyle 
sam an lard a  kıvırdöfe.- salata- kuzu 
fosfoğb keten iohomo. haşhaş 
yerm eli ve içeciğı suya sü lfat dö 

koym alulır.
Kopek tasmaları

M eraklı ve biraz para lı avcnlar 
köpek  îevazım atm da da m odaya 
yurîvahk ve ^ rah a ts ız  etrniyecek 
ta raz ım  a lm ay a  d ikkat ederler. 

H H  zanaanlarda köpek  tasm aîan  
jjpt.'kfe kenarların ın  boynu rahatsız 

m em esi 'iç in  s a n  deriden  olm ak

tevlit birinciliği, ahi-. Bunîann başı
küçük, gözleri beyzi. gagalan 
muhaddep ye küçüktür. Üst çene* 
leri uzuu ve aşağı kıvrıklar. 
Dilleri kaim  ve burun delikleri 
.âarİa örtülüdür. Genişytfcttyruklârı 

|-vardır. Bunlar en ziyâde sulak ve 
|>ağaçlık t'jrerleri .severler. Gündüz 

gezerler ve geceleri tünerler, çok 
korkak v e  en küçük bir pıtırdıda 
derhâl havalanırlar. Evvelâ am a
den yükselir, badehu ufkî uçarlar. 
Memleketimizde fazla avlanm akta
dırlar. fîk baharda kuluçkaya 
yattık larından bu sıra la rda : âvlân- 
nıalari şayanı tavsiye değildir.

Kopek hastalığ ı
Köpekler genç yaşlarında mü

him hastalıklar geçirirler^ Bu 
hastalığın başlıca ar. zı tenbeilik 
beynennevm  velyakizâ bir hâl. 
n e ş e ' ve iştihf^Sriık.. bunan te :  
göz nezlesidir. Bu hastalıkta 
doktor M. E e F leber tahtelcilt e ter 
ve kâfuri'-zeyti ş ırıngaları. tavsiye 
edivor. her gün. dö rt a ltı defa, 
müsavi m iktarda ve maİdut ola
ra k  enjeksiyon yapılacak o lu rsa  * 
bir hafta zarfında hastalığı» 
önüne geçilebileceği tecrübe eden-
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fer tarafından da bevan - edilmek-
inekl»edir. Mamafith bu snbı 133t İterdç
iptida i . tetbir olarak enjeksıv<7iKi
yapDaâlı ve*, bade)hu köpeği baytara
götürmelidir.

Bazı sözler
1 Köpeksiz avcu dümensiz ğçfhi- 

ye: benzer.
* Silâh ve köpeğine bakmayan 

avcu akıntıya kürek çeken kayık
çıdan farklı değildir.

* Atıcı avı bin vurur bir söy
leri' Atan avcu bir vurur bin

söyler. Av verine girmede*? s 
doldurmamak. avdan dön^rk^'> 
hemen bosaîtmahdır.

* Süâhımıı namlusu havavn ba
kan avcu sağlam adım atar.

* Sürek avında habersiz. v*-r 
değiştiren avçu kendisini t3dfirtnw. 
ye ve arkadaşlara» öddürtnevç 
karar vermiş demektir.

* Boru çatmadan toplantı verin** 
ıntmek muhasara edilen döriöana 
kaprvı açmava benzer.

göSARÎ ATr"U.

A

Av tüfekleri

* Âsof CpwoH - den [ 1}

Avculukta muvaffakiyet tecrübe 
ve meleke ile beraber iyibir tüfekle 
güzel terbiye edilmiş köpeklere 
bağlıdır, ve bir avcuya her şeyden 
evyvl iyi bir tüfek lâzımdır.

Av tüfekleri: 12y;16 t e  20 ol
mak üzere üç boyda imâl edilmek
tedirler. Bu adetler Fransızların 
eski ve beşyüz gramlık ölçülerine 
nazaran çıkan saçma adedine göre 
verilmiştir. 12 lik tüfek, on ikisi 
beşyüz gram  gelen saçma atar de
mektir. Ancak du keyfiyet bu gün 
k a il  değildir. Yalnız çaplamı bu 
suretle tevsii» i beynelmilel dir tea
m ül halini almıştır.

12 ç a p t a k i  bir tüfeğin nanılu- 
şşjnun dahilî kutru 1S.4 (10) lığın 
17.4 ve 20 ligin 10.4 milimetredir.

Her sıkı için istimal olunan 
barut ve ŞâÇma miktarına göre 
her çap aynayn işe.yarar. Karaca. 
Yabankedisi. t e  nihayet Tilki avın
da kullanılan 12 çaplılar ağırcadır 
ve bütün avlarda tek tüfek kullan
maya ahşan avcular 16 lığı. kadın
lar da 20 ligi kullanmalıdırlar.

11] BusAyıd&u itibaren mcrhınö .W f B. ir 
jjçayrt matbu îsarmdan kari'lerimîjâ aiS.ka<iar. 
eden babislwt 7 Vtüba.p ve bnct noşr**
başlıyoruz. Şu .«ûretle hem merhumu ât. hrıuıl-* 
okuyucularımızın istifadelerine

mtmm
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N .'«rıhdanı» boyu: — Son zaman
larda k’cı namlulu tüfekler âdeta 

-JÖaOdiaı. bâ&ne girmiştir. filvaki sök- 
bor (*] «sutûV şayiayı uzun mesa- 

'̂ Ifelisro tojphî olarak götüren tüfekler 
bilebilirse de bu namlularla 

da yakından geçen her hangi bir 
varabilmek güreşir: hiç bir 

zaman aym avcunun kullandığt 50 
|  $6*, namlulu bir tüfek 75. 80 Sm. 

namlulu tüfeklerin verdiği neticeyi 
vermez. 15 Sm . namlulu tabanca- 

:-y İ&- 3S5 tabp&canm
işini göremez.

Biz avculara: . ilâhın kollnnıiı- 
|^§fca ve muvazenesine halel gehne- 
i-jffiiek şartile mümkün olduğu kadar 

uzun namlulu tüfeklerin Şimalini 
^^vşiye ederiz.

Namlularda umumiyetle kabûl 
**diîo tûî vasati olarak: İpliklerde 
72. İs  lıklarda 70. __ 20 lüklerde 68İ 

mesafeye âtEŞ: ya- 
pacak a.vctılar için safın alınacak 
tüfeklerde ve bıll&şğâ; zrvaifcaİân 
Ğstüvanî bir surette açılmış oîan- 

: her kabbruya ölaft
H  tüllere daha dört Sfflr. ilâve 
edSümehdir.

Kundak:—Avcunun harekatmdâ] 
sfia,Ja t a fe^nde .löeftaref ibraz ede- 

vjh&nem için kundağın vücut ve 
knhtarla ınüt r̂ıasijg öhnâ^ lamıdır.

Sıklet: — Namluların kapak ve 
nKmireîalarmm iüzûmu kadar kavı 
olabilmeleri için icabeden kalınlığı. 
haiz oîm stbn  ve binaenaleyh tüfe* 
yin ffi azwçdk.:ağtrca olması iktizâ
eder. Fek hafif töfekfcâr makbül

olmamakla beraber hakikî avcuîar 
da itibar etmezler. M ama fi <Ham- 
merless» tüfekleri diğerlerinden KX> 
gram kadSir noksan olmakla beraber 

ysağlanıd:rlar.

Daha hafif tüfekler avcuyu 
daimî bir tehlikeye mânız bırakır 
ve ekseriya kaza çıkarırlar. Nam
lu veya kundağı mütevâssit tülde 
ve dahilden horozlu tüfeklerde 12 
çap için (3). 16 çap için (2.800 ) 
ye 20 çap için ded̂ ŞOOO kilogramlık 
bir sıklet lâzımdır. g

Avcu (asrımızda ağızdan dolma 
çakmak veya ;j£npsûllu tüfeklerin 
teri olmadığından) tüfeyini horozu 
dahilde veya hariçte olanlardan 
seçmelidir. -Mükerrer ateşli tüfekler 
de da bunlar ekseriya inkıta
yapmak gibi mahzurile birlikte bir 
parça da ağır 'olurlar. Bifo y.-dmz 
çifte namlulardan bulısedereğiz: *

Hariçten îıoî'özîtı tüfekler: 
bu tüfeklerin horozları:ıı:ı ( açık, 
ohıp olmadığı) derhal çarp
ması ve vdkütı muhtemel tehlikenin 
çabuk anlaşılması gibi bir faydası 
varsa da horozların çalı ve dallara 
takılarak tüfegab-. ateş alması, da
ima horoz kaldırma 'mecburiyeti 
dorayisâe istimâllerindey-sfe. çok 
mafeürîan vardır. Mamafi bunlann 
yaylı horozlu ve alttan ınşüıdalhla- 
n  suratı harehet vegüzel nişanâbna 
kabiliyetleri ile şayanı tavsiyedirler.

Dahilî horozlu « Hammerless * 
tüfekleri 1850 de ^ersaifde silâhçı

f*f ffo bu^tt-ta TTiJf<‘fTiö<utU'JÖ îlk .“Ptk* zıO.̂ b.ı- 
tennd* Tr&iûm'M vardır. -
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l-eron tarafından imâl olunmuştur 
bunun fişek kovanları çelikten olup 
kapsülîanmn tecdidi ve b>kr.:r dol
durulması kabildi. Ingiliz mamu- 
lâij olan .şimdiki ve hakiki Hâm- 
merîess ler baha .mükemmel ve 
fişek kovanları da tazyik görmüş 
mukavvadan ve kahsul tara filanda 
bakırdandır. Hammeriessdn enbü* 
yük faydası horozun çalı ve çırpıva 
takılmak telikesinden masum olnıa- 

. sidir. Dahilî ve haricî lıorozlularda 
kovardan boşalttıktan sonra tüfek 
kırılınca kovanı harice atanlar var
dır. Dahili horozlulat digerierme 
nazaran dalıa balıalıdırlar. Bu cins 
tüfeklerde avcı parasına kıymalı 
ve ucuzuna bakmamahdır. Çûnki 
ucuz bir HarnınerlesS harici hor«e- 
ludan daha fena demektir.

Fişekler

Engüzel bir tüfek fena bir fişekle 
iyi netice vermediği halde en kötü 
bir tüfek ivi doldurulmuş bir fişekle 
çok güzel iş görür. Memlekette 

, avcularıraızm bir çoğu fişeklerini 
kendileri imlâ ederler. Fişek: kovan, 
darut. tıkaç ve kurşundan ibarettir.

1 — Kovan: Kovanların mulı 
telif nevileri vardır, üzeri süslü ye 
hususi markahlan bertaraf edelim 
biı* avcu kovan hususunda da 
biraz yömert davranmalıdır. Kova
nın kâadı güzel, kaidesi haricen 
bir santim bakır ve. dahilen baru
tun işgal edeceği- mahalle kadar 
ince saç veya yine bakır kaplı 
olması elzemdir. Kovanın dibinde
ki kabarıklık tüfeğin namlusun

daki oyuğa tamamı^ intibak et
melidir. daha ince ve binaen
aleyh namluva ivi ofurunv;»?? ve 
bol dian fişekler isabet ihtimalin? 
azalttığı gibi bövîe tam intibak 
etm eyenler Yarların kapanmasını 
ve mekanizmanın işlemesini güç
leştirir ve cm lan bozar. Her avcu 
silâhına göre bir kovan jntahao
•etn|ıph yp fjaİJoa bunu kiniSİ IH) BİjbÇufy

Basnt: öa)r?tm m«:htelif nevileri
varş#Xla âdi sivah îf3Txt'
mü.rwcahtır. Bu fflvaki ziyâaç î̂ ps

■ re  ̂dxuuan yapar. sılâha fâzla bir
aksr,3kUJL- amel v«nr çal)UĈ k n^mlıv
yu . kirletirse de evsafmı her dere-
cei fiaırarette ve her 5öraimde uzun
müâdcŞj aıuhsnaza em?r ve bilhassa
§Sjrö memle] L..j tâtafa aynı
evs;afi baîz o)(arak nakil ve teda
rik ed3eb3İh Dedelerimiz barutk-
rmı su kabaklatn kiiîde uzım müddet
muttafiiza ed?erlerdL Sivah bant
uzak - verîere veya uzun
müddelt muhafaza eClilecek olan
büyük kurşunlu fişekler için bit* 
hassa tavsiyeye sayandır. Adi av
fişekleri için fi■ansızların 2 ve 3
numaralı sivalı bantlan veya
muadilleri olan yerli mah bantlar
kullanılır. Bunîardan birincisi di*
gerine nazaran daha, babalı ve
serttir.

12 Çaplılar için âdi siyah barıt 
5.25 veya kuvvetli banttan 5 
gram konulur, kurşun veya saçma 
yine ve her fişekte 35 gramdır. 
Bunun gibi 16 çaplılarda 4.50 
gram âdi sıyalı veya. 4 gram 
kuvvetli siyah bantla 30 gram. 
kurşun.20. çaphar da 3*75 gram

H a H M İ
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Vt'Vi \vV* kuvvetli si*
vah ^  g ram  kurşun bu*
İuU«lUu;vvk *' >

Tdksç: Barıun üzerine saçma 
veya kurcun kovmazsan evvel 
lûiunu: kavkı", alestiki ve namlu- 

a f i& tlg M a k  cesamette bir tıkaç 
keâtt&lhitr. Piroksile bantlar fazla 
kttvveuî olduklarından bunlarda 
ukaçlar yünlü ve yağlı olmalıdır.

buıma veçki maruzunu aynı 
ces.aueue bir mukavva veya mü- 
^c^a .kâat - ile muhafaza etmeyi 
d&şüamüşlerdir. Bizde alePekser 
tıkaçları âdi keçeden yaparlar.

KuvvetM sıkıiarda ateşlenen

baritin < tazyik etmesile saçma 
tanelerinin bir birine yapışmaması 
için yağlı tıkaçm üzerine âdi döv
me keçe tıkaç indirmelidir. Saç
maları tutmaya mahsus harici 
tıkacın dahili yüzü bunları az 
çok sıkışfcırabilmek için yumuşak 
keçeli dış yüzü de saçmanın nu
maralanın kaydedebilmek için düz
gün olmalıdır. Tıkaçların mantar, 
lâstik, kösele, yumuşak ve sert 
mukavva olanları vardır. Fakat 
iyi bir fişek doldurmak için bantla 
saçmanın araşma iyi keçelenmiş 
bir yün tıkaç koymalıdır.

(Sonu var)

Tavşan
- -  -ÎMtf C^,n d - de*.

Memleketimizde pek çok bulu
nan ve çok avlanan Tavşan, 
etinin lezzefciîe beraber şapkacılık 
ve kürkçülükte derisilede mühim 
bir mevki işgal ediyor.

Ba- çoklarımızın şapka . şekliıı-
başında taşıdığı, Hanmılanmı- 

22ü son senelerde mantolanm süs- 
iemeve başladığı için iktisadiyatı
mızda da mevcut kıymetini arttıran 
bu hayvanın derisi (postu) yalnız 
bizde değil, her tarafta gittikçe 
kıymet ve ehemmiyetim arttırmak- 
tâdır.

Tavsanan postu boyanarak Kun
duz, Samur p ırtlan  taklit edil
mekle. kırpılarak Hermini postu-

diye satılmaktadır. Ehli ada tav
samam uzun ve kıvırcık • tüyleri 
sanayii nefisede büyük bir ehem
miyeti haiz bulunmakta, tüyleri 
Şapkacılıkta kullanılmaktadır.

Hepimizin az, çok tanıdığı bu 
hayvanın arka ayaklan öndekilerin 
hemen iki misli - uzun,. kulakları 
basile hiç nisbet kabul etmeyecek 
kadar uzun solmakla meşhurdur. 
İşte bunun içindir ki bu hayvan 
daima sıçrayarak koşar düzde ve 
bayırda ekseriyetle en çevik kö
peklerle yarışa çıkar, yalnız inişte 
iyi gidemez ve sıkışınca sapacak 
yer arar.
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ön ayaklarında beş, arkadaki1 
lerde dört parmağı vardır, kuyru
ğu kısa ve kalkık, dişleri kemir
mek için pek keskin, yediği de 
hep nebatidir.

Tavşan; sıcak ve soğuktan 
müteessir olmaz, bütün memleket
lerde ve muhtelif iklimlerde yaşar 
ve yaîruz cesametle regi iklime 
göre değişir.' Sıcak yerlerde daha 
küçük olurlar ye etleri dalıa lez
zetli olur. Soğuk yerlerde rengi 
açıklaşır, yaz ve kış rengi açılıp 
koyulur, hâlbuki sıcak memalikte 
renği değişmez.; Gözleri yanda ve 
mail olduğundan kuvvetsiz, koku 
alma hişşi nisbeten az olduğu 
halde duyması hakikaten kulakları 
ile mütenasip denecek kadar 
mükemmeldir en ufak bir çıtırdıyı 
derhal duyar, kulaklarım diker.

En çok yedikleri Ot, Sebze^ 
Hububat, genç ağaç sürgünleri, 
Meyva ve hâttâ ağaç kabuklandır. 
Ormanda en çok Karaağaç, Meşe 

=.ve Kayını sever.

Avcudan başka "bütün tuyyru 
canha, ile Kurt, Sansar, Kokarca, 
Gelincik ve hatta Karga bile düş
manı olduğundan hemen bütün 
hayatı korku ile geçer.

Gündüzleri ekseriyetle yatağın
da uyuklamakla geçer. Gece olun
ca otlamak üzere, yatağından çıkar 
yalandaki tarla, bağ, çayır gibi 
Eyerlerin yolunu tutar; Ormana 
gidip gelirken ince patikaları ta
kip eder. Gece otladıktan sonra 
sabaha yakın ormanda veya çalı

dibinde buluDan yatağına 
keıı sıçramaya başlar ve afUi. 
izini iyice kaybettiğine emin olun
caya kadar sağa sola koşup ticssa 
karıştırdıktan sonra artık teniıke 
olmadığına emin olarak yatağına 
uzanır ve uyuklamaya başlar. 
Tavşan mevsime göre yatağını 
değiştirir. Yazın ekin tarlaları ve 
çayırlar civarında yazlık sayfiye
ye- gider. Son baharda. ormana 
çıkar, Kışın şiddetli zamanlarında 
sık çalılıklar arasına saklanır yu
vası toprağın eşelenmesi suretile 
yaptığı yataktan ibarettir. Bu ya
taklar icabında ve tehlike zuhu
runda değiştirilmek üzere her 
mantıkada bir kaç ianedir. Tavşan 
en çok 7 — 8 sene yaşar ve  bu- 
kadar yaşlısına da tesadüf ender
dir. Tenasüldeki kudreti düşmanla- 
nnm çokluğuna karşı koyacak 
kadar, mükemmeldir, ve senede 
2 — 3 defa ikişer üçer tane ya- 
v ra  yapar.

Bağ ve ormanlarımızda görülen, 
tavşanların iki tali kabilesi ve üç 
nevi vardır ki biz bunlar hakkın
da malûmat vermeyi faydalı gö
rüyoruz;

1 —- Ova tavşanı (Lepus tırni- 
dus) - Bu tavşanın tartı sanmtrak 
esmer, karmnm altı beyaz, kulak
larının ucu siyah, kuyruğunun 
üzeri bel kemiği istikametinde 
siyah, yan ve altlan beyazdır. 
Kjggfr, renk deştirm ez , ormanları 
sever bıı nevi aynca iki smıfa 
ayrıhrki birisinin postu beyazca 
ve kalçaları beyaz benekli, eliğe-



lİRttİl daim a İv*/ ivilkte-
vtn.4vm< y*»uı »'kiıı tarlaları 

U m m  ya|var erkeği daim a aşa- 
fclfer fckat tiişder ikinci kânını ve 

| j p | I | |  k tı« rb r. Boğum müddeti 
i p  *pfcndar Sm ede 4 $ yavru

yapar, yavrular en çok yirmi gün 
anasile gezdikten sonra ayrı yaşa
maya başlar, fakat o civardan 
ayrılmaz ve en aşağı bir kaç ay 
yuva yakınında kalır.

(Daha var)

Küçük h avad isler

İktisat vekâleti müsteşarı İhsan 
A&hktin B. in riyasetinde orıı.au, 
Ziraat ve Baytar umum müdürle- 
riiHİen müteşekkil heyet Karaca 
Bey ve Ç ft ler çiftliği haralarım 
teftişten sonra İstanbuia gelerek 
Orman mektebi âlisini ve Belgrat 
«mundarı işletme müdürlüğünü 
teftiş etmişlerdir.

#ft ft
Müsteşar İhsan Abidiıı B. ile 

orman ve maden ııınurn müdürleri 
Biatten sütunu işleri için tetkikatta 
takınm ak üzere Zonguldağâ az- 
l ü f  ve avdet etmişlerdir.

•ft ♦
Müderris D r Tefik Ali B. vin 

S m n  mektebi âlisi Rektm Ilığım
dan vaki isti fasına binaen meclisi 
a id e iT N iK r intihap olunan mü der - 
r »  Mazhar B. in Rekturluğn İktisat

vekâletince tastik edilmiş ve nıu- 
nıaileylı vazifesine başlamıştır. Ar
kadaşımıza muvaffakiyetler dileriz.

ft ft
Genç Aalınan ormancılarından 

Württemberg’li M. Oberförster Ha- 
uaser ve M. Forstassesor Kiderlen 
mezuneıı balkanlarda icra ettikleri 
tetkik seyyalıatini İstanbuia kadar 
temdit etmişler. Müderris Mazhar 
B. in delâletile Orman mektebi 
âlisini, Belgrat ormanlarım ve 
İstanbnl orman müdürlüğü ile 
Amenajman gruplarını ziyaret ve 
Türkiye ormacılannm faaliyeti, 
Tfırk ormancılığı hakkkmda izahat 
almışlardır.

Mumaileyhim â l  Martta Stutt- 
gart' da bulunmak üzere Bulgaris
tan ve Sırbistan tarikile memle
ketlerine gitmişlerdir.

K esreti m ünderecat haaebile tanışalım  s&hifesini koyam adık. 
K arilerim izden özür d ileriz

h u m  w&mmm Müdürü mesul ■ MÜNİF

Kereste Fabrikaları
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G A L A T A

Voyvoda caddesinde i\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

T o p t a n

Her nevi sanayi kerestesi
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Kereste Fabrikaları
N M 9 0 M I N

G A L A T A

\'oyvoda raddesinde A'azlt han 
ikinci kat

T elefon : 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 o p t a »

Her nevi sanayi kerestesi

Omum Mektebi Âli«i 
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Bozuk noktalar

Mezunlan öemvaa .. ,• rarafuı<lf
İ İ İ İ I :  N İ S A N

ln !‘yda bi

Arnena .jman i$ıerj
O rm an usıılti idaresi dive 

Türkçeye çevrilebilen ve tanı bir 
manası bulunamadığı için Fransız- 
e ası aynen kabul edilen ' (Ameri a- 
gerneııt) Amenajıııan; inana ve 
meflnunile beraber maksat ve ga
yesini de iyice anlayamadığımızdan 
olacak ki üainıa ayrı fikir ve 
düşünceler arasında kalarak şahı
sların bilgi ve kanaatlarına talri 
oluyor ve binnetiee maddî ve 
manevî zararları mucip, m aksat 
ve gayesinden çok uzak kalan |_  
karmakarışık, şekiller hadis oluyor 
dersem bilmem haksız mı olunun?

Memlekete gireli epice bir za
man olan Amenajman, umumî 
harp sıralarında m utahassıs sıfatile 
gelen Alınan ve Avustıırya’lı orm 
ancılarla yerli memurlarımızdan 
müteşekkil bir heyet tarafından 
Adapazarı orm anlarında ilk defa 
ilen tatb ike başlanm ış, bu heyet 

uzunca bir zam an çalışm ak sure- 
tile bu gün m atbu olarak ele ge
çirerek üzerimle tetk ikat yapıla
bilecek bir plan vücude getirm işti. 
Kendilerinin de tam  ve mükemmel 
bir eser olmadığını itiraf ettikleri 
bu plan bazı sebepler tak tında

fikir
kaldı.

■veren ]m' nunıuiK •ak

soııbır11̂ ^ 1 wnra ka mütarekenin
mâm m ıkfldai‘ yeVİİ »««»urlanlan

Şekkıl bulunan j İ f  Amenaj-
»ıaıı heyetimiz vuıdı Milli cidalin 
nihayetinde ormanların fenni sur
ette ışledilmeleri lıakkımlaki kan
unla birlikte biri A ntalya’da diğeri 
Kocaeli’nde olmak üzere iki Ame- 
ua jman gurubu teşkil ve geçen 
sene buna iki gurup daha ilâve 
edildi. Bizde orman idaresinin 
muvaffakiyet göstermemesinin ye- 
gmıe. sebebi programsızlık, hazır
lıksızlık dır. En küçük işlerde bile 
neticeye, varabilmeye yarayan  te 
dbirlerin ittihazındaki mülıimseme- 
mezlik yapılan işin k âr yerine za
ra r getirm esine sebep oluyor ve 
işte  bunun içindir ki gurupların  
teşkilinden bu güne k ad a r o n la r
dan tam  bir istifade tem in edilm i
yorsa  oda kendisine sab it b ir dir- 
eksif veriline m eşindendir.

M emleket o rm anların ı ölçm ek, 
biçm ek ve fenni b ir idare  tesis  
etm ek gayesile  teşkil edilen g u r
up lar evvelâ; lâa le ttay iu  bir nok
ta d a n  b aş lay a rak  hem  m untazam

tatbik edilemiyerek bize az.çok bir bir harita almak, bem dı i>lei
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SVivViüv* ISO (K i’

ium hiç kimsenin elinde
tK' W u.ı v\‘ ne \K* tahuıaT
\ t >,ı y,' \*îıV\\ 5\iiiuU ıçın.lı kı bir bu ı-

uzak yerlerde jse  başş
upiarıu biri diğeriıulenI O

C'\.'>Vn-vv» *|Ş uvr* - şekilde ı>ilân ve
\cıpı\<*ı", eskiden beri 

4^*î$ «Nİmdiîğimiz ıiK'mur değiŞtinne 
oekves; holnvSile iıer ânı ir ve 
ttietnur bir İkincisine benzemeyen 

kendi f;kir. kanaat ve 
' .g^îv kir yol tutm uş 

.^g^iyordu.

e de kabul edilm iş 
« r a  esas yok, herkesi kendi bildiği 

gibi. alindeki âletin hangi işi gör- 
'J556^ .  kabili vat i ude olduğunu düşü* 
örneğe hacet günlüyordu.

Mamafih zaman geçtikçe harita 
işleri bir parça düzeldi ve garuje 
;ar oldukça mükemmel orman ha- 
- İsıları yapmağa ve m üm kün old
uğu kadar yeknasak ve  muntazam  
çaliî»mava başladılar. N ihavet va* 
$3hp gğelen ^şikâyetlerin tabiî bir 
-er  iresi olarak Amenajm an işle
rini takyid edecek bir (Amena 
jm an talim at n a m eş) iıazırlanmaşs 
»v zaman Türkiye’de bulunan §rof- 

Benıhard’a  havale edildi ve 
mumaiîcj’b bir talim atnam e pc<ş 
JcM hazırladı. B ıb^roje bir bucuk 
Srceye varan bir zaman ’ e ve! 
İsîaatıjıi’da gurup reisleri, m ektep  

M M H İ c n  ve vekâletin alâkadar 
.-x£x; mikiürierindea müteşekkil 
rejr koocssy onda tetkik, müzakere 
v e  b& a tadilâttan sonra kabul 
edikb ve nedense ş im d iy e  kadar 
eia fûevkîi tarih ka konulamadı. 
Biz bu m.iuıutnarnenin suretlerini

■gördük ve okuduk, eşaş£ itibavile 
pek gır/el olmakla beraber kabili
yeti tatbikiyesile teferruatındaki 
bazı noksanlarından bahsederek 

*Sâdeî haricine çıkmak istem em ekle 
beraber mesaha işlerinden bir 
nıadede yalnız (ormanların m esa
hası Teodolit aletileyyapılır) dene
rek bu mühim kısının müphem 
bırakıl maş* ve daha, doğrusu arııe- 
ııajiî^n istediği şekilde iş | göre
bilmesinde 'serbest bırakmadı mü
him bir noksandır demeden gece- 
m eyeceğiz. Bu cihetten m ükem m el 
kadastro haritalarına malik bulu
nan bir m em leket ormancısı olan 
M. Bemhard'iu daiıa fazla tafsi
latla. teferruat girisem em esini deO o
bir parça haklı görüyoruz-

G eçen sen e dört gurup ayrı 
ayrı ormanların amenajelerini yap
tılar fakat ortada yine bir talim at
nam e olmadığı için bunlar d a  ayrı 
nokrayı nazarlar ve nazarî düstur
lar arasında bocalayıp kaldılar. 
Ne ise, asıl m eseleye geçelim :

Nede olsa ,$ekseıı sen eye  yaran 
bir m azi Rahibi olan orman idare
mizin teşekkülü 'şıralarında ..^apıll
m B  olan bir nizam namenin ilk >
maddelerini teşkil, eden tahdit iş
lerini temin edip yeknasak  
dahi kontrolü kabil bir plânla işjg 
İere dürüsti veren grupların cek- 
diği eziyet ve  yaptığı masraflar 
daha mi^mer olm alI için bir parç 
ça da idareye ehem m iyet yerm ek  
lâzımdı ki işte bunun temini im
kânsızlaştı çün'ki maksat ve g a ş ş  
lâzım geleıılerce tama mile an {acıla
mıyordu. Fikrinden eski tertip ra
porlarım si İçmemiş olanlar bir iki
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şerirdik bir mukavelejjin hitamile 
o em eklen ve o masrafiarile bera
ber plânları mukavelenin evrakına 
karıştırıp malızene utmağa banla
dılar. 0  eski usûl makta muayene 
raporları ."»anki plânın taınamıîe 
tatbik edildiğini natık birer İlcim 
hükmünü aldı.

Bütün bunlar;evvelâ yapılacak 
i.şiıı teferruatına ait kısmının evvel
ce hazırlaıımıyarak ihmâl edilmesi 
ve sonra da Amenajmamn maksat 
ve gayesinin ekseriya lâyıkile an- 
laşılamamasmdan doğm aktadır. 
Programsızlığm ve daima değişen, 
bir gün bile sabit kalmayan fikir 
ve kanaartlara tabi olmanın mıı- 
vaffakıyetsizliğe pek çok yardım  
ettiği de şüphesizdir. Omni için, 
bu gün bizce^am enaje edilen ve 
edilecek olan ormanların teftiş ve

konturolu ile pianlam ı noks^mia- 
rmı tesbit v e , teşbih, m;.,.
Iere iraei • .tarik ederek bir / Am*>- 
najrııan teftiş ve kontrol .bey*.'’.; 
vapuarak, t ’ ) hem planların tat
bikini teinin etm ek ve jjem de- 
alınaiı neiıcevı tesbıt edeonm eS- 
M esaha8ye tak^asyon islerim ıa- 
mauııie tesbıt ve .ıhtıvacı temm  
edecek bir talim atnam eyi vaktim  
yapıp tatı«ika başlamak, am enajesı
yapılan ormanlarda O |)îâjîi<̂ î*5 rai*
bik ed e ı • . ..r A _ "Cf'k vtî
men i ur isti] ulam | 11 î 11 <*■ iv • aı ii&ii
man gu nijmiriüf î<ıîii Vfî\:>>âjrsiiiüax
b ir kadro ile muhafaza etm ek  
plaıılaı m mnntazaiıı vapılabnme-

1 ** j-î - j-j;'-'A-jt • Jsııu ve oum ıaiı ea iıa  m imim otan  
plân m n a tas ızca  ta to ık n u  tenim  
için b ir zaru reti ka tiyed ir.

.4. C.

Mecmuanın yirmi dördüncü nü
shasında münderiç yazıyı derin bir 
alâka ile okudum. Istanbulun çam 
larına arız olan Tırtıllardan çamların 
tabiisi için çitti bir m ücadele lâzım  
•«eldiğini yazıyorlar. Bu urtıl bu 
vatanın ormanları için umumî bir 
afettir,

. • ,  - '• ^ -m r. . . . v '• I  - _V- _
İstanbul un ziııet eşeann a arız 

olan ve (Cnetocampa) namı diğer 
(Tâurnetopea pi-tyocampa) namını 
taşıyan dm haşere Cenubi Aııado-

lu’nuiı y e g âue servet n lenbaı saiıiı
örmanl;;traıı kânıilen İsı ilâ etm iş
ve eşe 44  L hayatların 1 tahtı tehli-
kede b ulurıdnrnıaktiu iır

Met■kezi İçel oluntk üzre Boza-
ntı çana ormânlarmdi111 ilıtidar eyl-
eyeıı | e sa lg ın  1 »ir ştiki1de. (Selinti»
yaııi Gazi pasa nahiyesine;'.; kadar
mıtıdat etm ek v e  şim d iye  kadar  
em salim tesadüf edilmeaa&ş* 

m livetle bu’ haşere g e n iş
Pır

sah ay ı tealiye t teskıı etm ektem r.
(*( Bu hüsıu- mevcut guruplardan i «irer m em ur tefrik i! e  d e  kahiluir.
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îı&îif esasen 3(>.37 inci,
v'irv. deîwvleri uranında bulunan. 
9  mratakuam gayet mutedil ve 
u>«v v • m u-ü*i ü ssü n d e  temrin lıa tm  
B 9 |  m; .dalan uda tınma buian 
Tırtıl tur \ s m  evrakım yemek su» 
ıvtue bütün kışı geçirmişlerdir.

Her va j# t üzerinde 4,5, hatta 
9  kader tırtıli havi yuvalar görü
lmektedir. Mevcut camların % 70 
ktde evrak kalmamış diğerleri de 
tııalıv «ılmak üzıvdirler. Velhasıl 
Tırtılların taarruz etmediği çam 
kal a'.a mistir.

Fidanların kısmı azami kuru- 
m u§|ardu\ Bu mıntakada tınıllarm  
nisan içinde kemale gelerek top
rağa nufuz edeceklerine nazaran 
şimdiden eirjSV bir tetbir ittihazı, 
matıâİli orman idaresi ve vilayeti
nin nazarı dikkati celp edilmiştir. 
I ^ ^ ıü e a d e îe  için bildiğimiz usûl

ler dairesinde para ile başarılabi
lecek bir keyfiyet olmadığından 
zirai afet ve haşaratta olduğu gibi 
halka mükellefiyet nsuliııiıı tatbiki 
ve asker bulunan, mahallerde as- 
kerin bu vatanî vazifeye iştirakle
rinin remiııi lâzımdır, orman m uh
afızları nezareti altında toplanacak 
tırtılı havi yuvalar münasip maha
llerde iiırak edilmelidir. Hattâ tır
tıl toprağa girdiğinde toprakda 
hasıl ettiği kabarıklar altında kri
zalit kozalarım bulmak ve imha 
etmek gııretile mücadeleye devam 
etmelidir. Güzel Anadolu’muzun 
cenup sahillerinin yegâne ^ e rv e t 
menbaı ve dilfirip boğaz içinin 
ziııet eşcan olan çamların bir an 
evel bu haşereden talılisine çaresaz 
olmak hepimize düşen mesleki ve 
ulvi bir vazifedir.

25 /2  030
olm anı i’en m em uru 1
X e a u e d d i t ı

O  r m a n

Bü ğün Heybeti aiiyenİ2e bir 
rşçosia  arzetmek istediğim mevzuu 
evvelâ temdit ve tarifle söze baş-, 
fca.rr .di: ssdyûrom.

Grruar, sanayii dediğimiz zaman 
şraragfflfc rnanasiyle hasebi mevadı 
iptidaiye alarak kullanan bütün 

şuneleri ve haşebirı istihsali 
ile  meşgul ^aflttıyâ anlaşılır.

p . n  a y  i i
L r . T erfik  A li Heı/iu Mlifli T ahfif r u f  re İ k ts u li  
Cem i ye tin ce  A n k a ra r la  t-ertip edilen  K a a ğ r a ıja  
ta k t  ini e t t iğ i  ra p o ra .

Bu mevzuu bir raporda ihata 
kabil olmadığı gibi buraya ait 
bütün şubeler yüzlerce ihtisas ih
tiva ettiği için bir raportörün bu 
işi görmesine imkân yoktur. Hal
buki biz burada Orman .sanayii 
dediğimiz zaman hasebin Ormanda 
istihsali, sevk iskelelerine - ve imâ
l i  mahallerine kadar şevki ve
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nihayet hasebin hasep olarak ma
lik olduğu havasa dokunmamak 
sartiyle işletmedinien bahsedeceğiz. 
Demek Orman isletmek keresteci
lik, kaplamacılık, mobilyacılık,
( Travers imali ) gibi şubeler tet
kikimize dahildir. Kâğıtçılık gibi 
hasebin evsafım tağyir ettikten 
sonra istimal eden şubelere ancak 
işaret etmekle iktifa edeceğiz. Pro
gramımızda dahil noktalardan mo
bilyacılık müstakileıı bir raportör 
tarafından mevzu bahs olacağı için 
bu noktayı da yalnız işaret etmekle 
iktifa edeceğiz.

Kongrada mevzu bahs olan me
sailin hepsinde olduğu gibi orman 
sanayime ait tam bir rapor hazır
lamak memlekete ait ihsaî ve sair 
malumatın noksanlığından dolayı 

. ziyadesile müşküldür. Burada ay
rıca buna bendenizin aczi şahsım 
da ilâve edildiği için kusurlarımı 
nazarı müsamaha ile görmenizi ri
ca ederim- Bu gün burada söyle
yeceklerimiz mükemmel bir rapor 
olmaktan ziyade tetkiki lâzımgelen 
noktaları iraeden ve bunun için 
hazırlanması lâzımgelen esasatı ra
hattan  ib a re t t i r ^

Orman sanayiimizin inkişafın
daki ehemmiyet bilvasıta ve bilâ
vasıta olmak üzere iki türlüdür.

Bil vasıta ehemmiyet ormanların 
varidat temin edebilmesi muhafa
zalarına daha fazla itinayı mucip 
olacaktır. Çünkü bir malın kıymeti 
ve muhafazasına verilen ehemmi
yet kendisinden beklenen menfa
atle mütenasip olarak artar.

Diğer taraftan memleketimizin

pek  m tilnm  kişim i rm da etıfiiî iş-sı/. 
v ey a  m üsm ir o lm ayan  b ir  Z iraaîb- 
saym ı ıs ra l e tm ek ted ir,

Avrupa memleketlerinde bütün 
mutlak orman topraklan orman
larla mesturdu]’. Ve ziraat edilen 
erazj hakikaten sarf ednen sâiye 
mukabil bir menfaat temin edebi- 
lecek vaziyettedir. Bir de bugün 
gayrı kabili istifade çorak erazi 
vardır kı bunların kabili istifade 
bir şekle ircaı için çalışan enstitü
ler ve m utahassıslar vardır.

Memleketimizin bilhassa şahsi 
tetkikaîımla tanıdığım Karadeniz 
sahillerinde vaktiyle takip edilen 
yanlış iskân politikasının neticesi 
bir çok köyler, erazisi yalnız mut
lak orman toprağından ibaret yer
lerdedir. Buradaki ziraat ehalinin 
ekmeğini temine bile kâfi değildir. 
Aynı zamanda ormanların tahribi
ne eıı mühim âmildir. Orman sa
nayiinin inkişafı ehaîive bir kazanç 
mebaııı temin edecektir. M enfleke-. 
timizin en m uhtar olduğu sai ve 
amel ^Brmajçettnin mühim bir kıs
mı akamete mahkûm olduğu evvel
ce belli yerlere sarfedilmek sure
liyle israf edilmektedir. Orm anla
rın islemesi asgari yarım milyon 
m i iıısa sai m ıkaıu ve kazanç te
inin edecekıir. Ayni zam anda m a
işetleri temin edilen halk hergsene 
yeniden b i r . kısım orm an tahrip 
etmekten sarfı nazar edecektir.

Diğer taraftan  memleketimizin 
en tabii m ahreci olan Balınsefit 
havzası orm anca fakir ve kereste 
ithal eden m em leketler olduğu <ribi 
buraya ihracatta, bulunan mende-
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..... ı» nazaran
S B İ B h H  m üsjuttir. Bfithn-

| M S H B Ş s r v r k  havzasUHlekı memle-
îveî*KW4vaî>m V hal etîîği
B S B n« İ92S * * -nesinde

' w * r v « v < V i d î & i  i d i ;

\ >  v Roman y adan kereste

vN | ,  O j5009 V a g o n  yani 4-500000
ik 'abı du- ki tekabül »’ttiğj
K a la s 'ta  teslim  fiats üzm-in-

|  s :lâ Ü  mily»>n T ürk lirası
ı & .  sçsSsîn ı !  ekmektedir.

\  ; ? n & rasta  u ' m  R om anvadan it-
ettiği kereste  i  * îOBun Vagon 

V.V- 1 4.0 - 200900  m etre  m ik 'abı 
9  Bunun tekabül e ttiğ i bedel 

de (t~> miivou T ürk  lirasıdır.

S ürvo 'n in  R m nanva dan ithal et- 
k e re s te : 2000 ilâ 2500 Vagon 

y e n i  40 ila §0 biti m etre  m ik 'abı 
k i H  da 1.2 ila 1.5 milyon liraya. 
1 w sb û i ed e r.

F ile tin  R om anya dan senev i 
25»p  Yago.n  yani 5„0 bin m etre  mik" 
a edrr ki b»l m ik tar R om anya 'ya  1.5 
■Pkr,n hra teıuiıı eder.

1 *. ;.-m»et;imya'!im Romanya'dan 
t-u-dev 15**0 Vagon vani $0000

n  bu da Roman- 
va 'va  s  §  ıjyy ı liîiı tem in  eder.

Yscri Ronsmya'nm yaîrnz Balı- 
rr-^f^fîp Sark havzasını tan orman 

. - •;«•> '••rça3 varidat 19
B  24 mih'on Türk lirası temin

ornuaslaıV d a
h rt &*&*?*' sşv y n  ş a f  b ir
. . . .  - . r  ’ Ffui; -i ıs "  <••-* •*•••:• " “ "m-. ^jtjlîH*ı?iKi:

■ —rrb-** ' az*'T:<-; !fh*<*;ıriyeâttfte

tem in edeceği m eblâğ daha çok 
m ühimdir.

Şimdi mevzuumuzu takrim  ede-
m m

A. M ©radı u m u m iye  v e  orm an  s a 
n a y iin in  ehem m iyeti: tom ru k  is t ih 

sâ l v e  n a k li.

î -  O rm an .servetim iz ve h a 
mın Sureti taksim  ve tevzii, ağaçla
n m a cinsi ve keyfiyet itibariy le 
vaziyetleri, nakliyat vaziyetleri.

îî — O rm anlarım ızdan b u g ü n  
ne su re tle  istifade ediliyor.

IH  — Bu günkü istism ar tarzı- 
'nm  netayici:

IV _  İstism ar nasıl olm alıdır. 

B. İşlem e.

I — T ah ta  imâli, tah ta  talaşı.

II — M aden şutunu. T ravers.

IH  — M ahrukat odunu ve kömür. 

IV __ K anlam a tah tası.

 ̂ — Mo„biîya.'
M  — K ağıt. Şeker. İsp irto . 21e- 

vadı ıtrive.

C. T eşvik i Sanay i.

Erazi istim lâki, m akine vesaire  
m evadı iptidaiymıin * ithali. S u la r
d a n . K u n B  ve Ç akıldan istifade, 
b a k liy a t tarife lefi muamele vergisi 
Tesâir rusımı. G üm rük tarifesi. E«> 
ıi’*1 ıf m ütehassıslar.

1 — O rm an servetim iz :

' M em leketim izin umum o rm an la
rı t :8- -KM) OOo ) hek tar o larak  irae  
edilm ektedir. F a k a t bu m ik tarda
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çalılık lar d a  dahildir. Mühim bir 
|  ısı m da ancak  o< 1 11 11 11 m i  ı ■ 
verebilen balta lık  halindeki o rm an
lardır.

Koru halinde inılunaıı ve buğun 
* kereste  istihsal edilebilecek olan 
orm anların  yekûnu bir milyon 
hektarı Devletin tahtı tasarru funda 
olup husûsi o rm an lar ehnıiyetsiz 
bir m iktardadır.

Devlet orm anlarından, zengin 
o larak ayırdığını bir milyon orm anı 
da iki sınıfa ayırm ak lâzımdır.

i — Büyük o rm an lar yani bir 
p arça  halinde asgari ( 10 000 i 
h ek ta r vüs 'a tinde  olan orm anlar.

â  - K üçük o rm an lar yanı b ir 
parça halinde (10 000) hek ta rd an  
m ühim  m ik ta rd a  ufak  olan orm anlar.

Tabii ki bu taksim  tam am en  
sunî olup ayni nakil vasaiti ile 
tom rukları kabili nakil olan bir kaç- 
ufahb orm an parçası da kül teşkil 
ederek  büyük o rm an lar m eyaııına 
dalıiB olabildiği gibi on bin h e k ta r
lık fakat tom ruk lan  m uhtelif ana 
nakil vasıtalarihB nakli icaheden bir 
çok; ufak o'rm ana ayrılır.

Büyük orm anların  adedini (50) 
o larak  kaim i edecek olursak'., bun

ların  yekûnu(500 000) h ek ta r ed er ki 
ufak  o rm an lar yekûnu da(500 000) 
hek ta ra  baliğ olur.

H ek ta r başına kabili istifade 
(intifa) lıaşep m iktarım  (300)m etre 
m ik 'abı o la rak  azam î bir m ik tar 
o lm ak  üzere., lıesap edersek  bugün 
orm an larım ızda  (300 000 000)m etre  
m ik'abıBıaşep varılır ki kaimi o larak  
beher m etre  m ik ab ın ın  bedeli vine

azam i olarak vasati İZ ) lira hesap 
edersek  umum se i 'v e t(000000. 090 / 
m ily o n  T ürk  lira lıd ır. Bu 
serveti o rm anları ta h r ip  eOneO'-T» 
(25) senede  ııakfee ta h v il  kabîH İT İğ 
s e n e v i  ( 24 000 000 ) Hra r a n d a !  
tem in ad *r. Şüphesiz ki bu  
hesap  tam am en  talim indir, ve azam-: 
bir nikbinlikle te rtip  ediinuşfır.

2 O rm an servetim izin  taksim  
ve tevzii.

O rm an servetim iz Kara» i en ız 
m ailesi ve Akdeniz m ailesi 'd  inak 
üzere iki kısma ayrılabilir. Bö 
ta sn if  esk idenberi m evcut isede 
istism ar itibariy le b ir şey  ifade 
etm ez' bu itib arla  m ühim  olan 
denize veya-şim eııdü fer yo llarına  
olan kurbiyetlerid ir.

A kden izonnaıık ırm m  kısm ı aza 
mi doğrudan  doğruya denize tıakî- 
edilm eîidir. |B a îık esir‘in A lacanı ve 
E sk işeh ir c ivarındaki o n n a n la r  şi- 
m e n d ö fe ry o ^ n ııa  vasıl olm aktadır.

K aradeniz orm aııîarnııu  mühim  
kısm ı doğrudan doğruya d e n iz l i  
m üteveccihtir. Bolu ve Zonguldak 
orm aııIarB ın  mühim bir kısım ise. 
Düzce ve m üteveccilı olup D üzce 
Ada pazar hattı m ^ R şa sm d a u  s o n ra  
bunların  hasıla tı D e rin c e y e  nakl- 
edilebîlir.

> H ali in şada  ve in şası m u tasav v er 
dem ir yo lların ın  ikm alinden  Sonra 
kabili istifade  o lacak  onnanJbari 
m eyalım da T o k a t V ilâyetin in  Kel
k it ve S ıv a ^ j  E rzu rum  .a f a l s a v v e r  
h a ttı güzegâhm da H ozad  o rm an la 
rıdır.

B a ltak lıla r  -saha itibariy le  pek 
vasidir. Ş eh irle re  v e  vasaiti nakli-
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yeye denize yakm olan
Tuahallerve o*?v.e v?« kSSoür yasarak 
İ&it&de |İ§  Bmderm bir İnsmY
9 H ^ 9  kem  •■'

olan baltalık hâ-sıla- 

isstilfcde etenenin kabil olduğunu
;£&$$!& 2Çoî>x'^S7z.

■ 9  H A ğaçknm  ^  /fc^yfî
;‘̂ e 8 w :

9  mftfâ& ::;fa£ö-- i&ktârds
ipfcs&lfc Ağaçlar: Köknar^ Kayın, 
çsnk ?>âdro. Meş£ vb  katran‘dır . Bîş 

Akçaağaç. Karaağaç. İhla- 
n?ur. Çmarv:^$âfe ;dC B tt miktard& 
mevcuttur.

-â̂ â lajaümazaDa îıaset« -^§a£ IÖ̂  
bariyle evidir. köknarımızın evsafi 

B B İ İ İB N  ornM îarm  mütecanfe: 
1 9 H H  bir mahzurdur.

Halbuki meselâ rakibimiz olan ‘ 
Romanya-öm Köknar umumiyetle 

BBSjfele mahlut olarak bakınmakta 
9 8 S ® E 18§g i piyasaya sevk edilen 
^'S^öD^rve L â m ^  keres--

piyasâfemda olduğa 
asbi bütünDünya piyasasındafaz
la aranJ5a^96ry R^ifefeya jşBŞ^

malî Amerika'ya kadar ihracatta 
btıKam^kiadıri^Bh ^^briâa^aw ö- 
daki L â d iö , sayesinde kabildir. 
KOkna*^!^^ ’iç ir t;< ^ d ^ b a h - 
reç yoktur. Kayınımız Romanya 
K aym ı^ah  dahâ ^ridir. An<&&. İ&r <■; 
nüz piyasada tanınmamışta*. Rtt 
büyük rakibi YG^slavya'dır ki'Ka^ .V 
yasaftm m ^^m ^îiyeiiy^^T teşhur-'' 
dut.

V K ^ a ö ıŞ ^ ^ c m d a - . r a k i ^ ^  -bit 
vaziyetteyiz ancak bu ormanların ’ 
nâktari /üd&âfeef günden güne _• 
azalmaktadır.

Çamîarnntt. Babıısettt havzası 
tun Şark taraflarında makbuldür/ 

/keyfiyet itibariyle iyidir.
Ladinler henüz pek az "işİıyori ' 

^^y fîyetleri hakkında .maîüniatiln:;. 
yok.

^ M ^ ^ b m u m iy e t itibariw :dün 
kıymettedir. Kaplamacılıkta kulla* -. 
m iabilec^^reyfîyette olanı .. p ek ;. 

• azdır:
Diğeraz m ikta rda mevcut ia |^ğ£  

. lar evidir. Te' Avrupa piyasasında 
makbuldür.

3ta3>asdî

■C=>ŷTr

fm&r.
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Imıltriı Iran ııMınııs sureli Ujlı re lwin
• i OttOÜm Am'*tjaj»jaO 0a»; 3fOhW$0, 'Mnbmvi Şnkir l 

•••’ —■*“■ i  i- itusnzrvJun tünbaf. —
^SŞ&ret nfen5d^etttnizde;--de taharrivatı fenniye iMâsyonu m e v ^J İ  ve 

ytzun. seneler devam etmiş olan tecrübelerden m ütevellit bonıtaf- ve 
em salrŞ^^j'm üsfeniden imcim cetvelleri te m im  
bir ağamı ayrı ayrı hac mi usturam. Imcmi hakiki ve enısalie^kâlini 

r bahttdğ$£ hacet l ^ J m & y u p j M ^ - nüshanın LS inci sahifasuıdakij 
. cetvel1 Dr. Grundner. ^Professor Dr- Scbwappacî»m hacim cetvellerin** 

müsteniden atide muharrer şekilde tanzim  edilm iş olurdu.

| A'îef ç$L“.\£ HOnhaniye güre Bir ajlaem 
| kolron? nazara» kka tttm  
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,'tlteûitti i»; sone kadar Türkiyede bulunnnışoölân
^Sşkks*<iv t̂ xthik Orman Müdürü rnmnıisi IVofessor Bern kardı n: tavsiye 

w  l\\>ö\s»n- Dr. Seh\vap]>aolı vo I)r. Grunderiin hacim cetvelleri 
b*riu. im a n la r  iym tatbik edilemez.

ç'unki mezkur hacim cetvelleri Ahnanyada uzun soneler devam 
w  cîûk»rrivatı fenniye istasyonları tarafından dinlerce ağaç fize* 

rinde y^ m Iuus’ olan tecrübelerin neticesidir. Bu hacim, cetvelinde^Pro^ 
fttüsîor îŞuvajıalı ( Sclnvappadı ) ın kabul ettiği emsali eşkâl Şunlardır.

Meseere emsali eşkâli■> ı .

f  1 Iierblıolz’un eııısali Omum ağacın emsali
e.şkaii eşkâli

' d&jcann cinsi 1 1 11 i III | iv 1 V I I II i III 1 m
Bonit&t Boniıat

I H 0.44 Ö,4t> | —' [ ■— — 0.54 j 0,5b j • ı_  : — j
1 Kuvıu 2 j û,.V» i c»,50 | 0.5Û 0.49 0,4«S o.5ti 1.1.57 | 0,5b 0,59 | 0,60
I  Mc§c :i i 
1 Kızıl ağat; 1 §

0,5$ ; Ö.üâ j  0,â2- 0,5b o.âS j ( ı,5Sİ- —..
074â 0.5ü J 0,49 1 — d r-p ö,5S 0,55 1 0.5S ~  i

I  Lâdiu 5 j 
1 Gam ffi j  
1 Köknar 7 >

0,451 0.4 i i 0.49" Üy5Ö 0,51 0,50 ; 0,53] 0,56 . 0,58 j 0,61 i
Ö,4o ! û,4ü | ü74ö 0,4 4 j 0.4S; (^49 j 0,50 j (ı,52 ■0,54 0,60 j
0,50 i 0^2] Ö,ö3-j 0,51 • — ■; 0,55 i 0.59 { 0,60 0,o9 , -

İ H ‘ . j. . J ’ ’ — i

Türkiye ormanlar ecnas ve envai eşcan için zikr ve tahrir edilen 
cetveller mevcut olmadığından memleketimiz ormancılarının icrayı faa
liyet ettiMeri orman mmtakalarmda tecrübe sahalarında. yapacakları 
*ecarip, retkikat ve tahiilat neticesinin 24 ıııunaralı Orman ve Av 

18 m ci sahifesindeki cetvel seklinde tanzimi tavsiye
okm nr.

H aglat cetvellerde m eseere  hacimlerinin ta y in i:— Bunun içinde meş- 
oövrssn siani, irtifaı bonitâti ve hacme-.göre eşçargşıklık [k esa fe t]  
m âzrsbo sabitinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Halbuki Türkiye ormanları 

esçarzna ait hasılat cetvelleri mevcut olmadığından. başka iklim 
Efö şerait dfcairesiııde yetişmiş Avrupa ormanlarında uzıııı ^senelerin 
^ ^ ^ ^ ^ B ^ B n a m a d e n  yapılm ış hasılat cetvellerinin Türkiye ormanlan 
eşean  özerinde tatbikide hiç doğru değildir.

|  6  j;öfe ttir .

»»#■«•>& . ■»

Sayı 26
1

11

Tecea&üsa&t yüzdelrinin bulunm ası;
65 Yaşındaki ağacın irtifa’ ınüniıanisino. göre irtifaı t i i s »'•- a.
60 Yaşında i k ağacın irtifa’ münhauisino göre irtitaı (in 17,6 metro, 
ve yeş farkı (5) sene okluğuna g ö re :

■ M  . . İS  _  1,76 2 0 0 __
irtifa*- tecessüm at yüzdesı =  - — /o

65 Yaşındaki ağacın kabuksuz kutru — 0.19'.)
60 Yaşındaki ağaem kabuksuz kutru — 0,19 olduğuna göre :

W m  , 0,199 — 0 .İ9  -200  _ ft ^ <v̂ _
Kuttır tecessüm at yüzdesi — q xQQ i 0 19 * 5 —

65 Yaşm daki ağacın kabuksuz kutrunun salıai şeceresi — 0,001 |

60 I  . > ; ’ *. B  Ö,02$4

M etro m urabbaı olduğuna göre :
Ağaç göğde sahası ( sahai şecere ) tecessüm at yüzdesi :

0,0311 — 0.0284 | 200 
0.0311 - f  0.0284 5

0, 0027 
0,0595 X  40 =f 1 jB15 %  eder.

65 Y aşındaki ağacın kabuksz hacmi 0,3012 

60 > 0,2680

M etro' m ikap olduğuna "ö re  :

Hacim teceş&ümat •.yüzdesi •
ö,30İ2£— 0.^2680 200 0.. — ....... ■- ’ . ■ ■ * E S  tâmİA 23533 eder

o

65 Yaşındaki ağacın emsal ve eşkâli 0,538; ... 
z ' *V /  > 0 ,526

olduğuna göre :

Emşalieşkâl tahayvülât yüzdesi ^
0,538 — 0,536 ; ;̂ 00 _  û ^ 
0,5jBS - 4  0,566 5 0

tü r .

Şu hald^||£
Hacim tecessümat yüzdesi : 0,074 -f- 0,440 - f - 1,315 j=="° ö 2,333 dır.
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H p Ş *  fifcktorain
're  t a y in i

Biırric ortnanctfık aleminde Jke- 
H f l  k^bîiesiyanks »nîaşıîuuş ve 
ÎHî derecesinin (kesafeti) riyft* 
ri f*.xrtn£ lUum ie t esb;t i cihetine gidil-

Kesafet kelimesini 
k  s î^buriyeti vardır.

ikiye

2 - (»öîge derecesi.
5$khk d e re c e ^

1 - G ölge d erecesi:

Meşcere eşeanm tepelerine 
FaeüşşeCer) yekdiğerine olan g^E  

kk 'derecesi ancak Silvikültürde 
tesbiH edilen esasata göre .0 ^  100 
veya O — 10 ■Çakkamlarile ifade 
eriiÜp taksasyon esnasında meşce- 
H  ■ eşcanmn vaziyetine göre, göz 
tahmini olarak lo r gölge derecesi 
’tâmtszbe taktir edilir. Bunun Amer

nılânfhrı üzerinde sayanı 
ehemmiyet hiç î»ir tesiri yoktur. 
Daha ziyade sSvîköltöre vd ormanı 
idare edecek ormancıya ait I»ir 
ifNSMe olup kültür piİanında bu 
açı kİ ıkla mı tohum »'knıek veva fi-
Şpfi^iİTOunek^sııretiyîe »pahanın ör
tülmesine g ay en  edilir.

2  E sca r  s ık lık  d ereces i : 

Asıenit rinan pilâ ularında. asıl 
haizi Ehemmiyet olanı budar Or- 
m^ıanhkea müterakkî memleketle
rin taharrivatı fenniye istasyonları 
tarafından uzun seneler yapılan 

tecrübe neticesi mu* 
ssy jp ft ormanlık ^Sabalar üzerinde 
eenii-ı| escar ve lumfejrm esnan. 
knt:rrlanrw nazaran t*eher hektar* 
da m'-ov-r? •»t:;?;;t;iîa<! lâzınBgchm 
m!--A - 1 metro nıik'ap. njîfe*'

ap miktarı bonitat sımfiarile tesbit 
e d i l m i ş t i r ^

Ou veya yirmi Sene için tan
zim edilecek Amenajman pilâıılarm- 
da gaye: işbu müddet zarfında kat ı 
icap eden sahaların tesbiti ve bu 
maktaların eşcarı va göz tahmini 
ve yahut birer birer ölçülerek be
her hektar için bulunan lıaciııı 
miktarı Hasılat cetvellerine naza
ran beher hektara tesadüf eden 
hacim miktarı ile nisbet edilr. İş
bu nisbet neticesi elde edilen rak- 
kanı K esa fe t ııa u n  ta h tm d o  anla- 
n l a v  eşco r s ik l ik  fak tan *  fm azrvbı*  
srtbif i I dir.

24r Numaralı Orman ve Av 
mecmuasmm 16. İS inci sahifele- 
riııdekî 1 küsuratından sarfınazar 1 
muharrer 65 yaşında ve ikinci bo- 
nitet deki bir çam nıeşceresirıin 
yarını hektarlık sahasındaki esca-, 
rın birer birer ölçülnıesile buhmaıı 
lıaciııı 1134 ) metro mikaptır.

Bir lıektara isabet eden lıaciııı 
2X 134= 268  metre mikâptır. Bun
dan % 10 nisbeti zayiatı tenzil 
edersek : 2 6 8 — 27 = 2 4 1  metre 
m ikâp-'eder^

Şuvapalım (Sclnvappach) hasılat 
cetveline nazaran mezkûr yaş ve 
boııitettelri derplıolç ( DerbholZ) 
mıkdarı 282 metre mikâptır. Buıı- 
danda % 10 nisbeti Zayiatı tenzil 
edelim : 282—28=254 metre mik
âptır.-

Su misale nazaran escar sıklık 
(kesafet) derecesi faktörü (nıazrub 

Asa biti) ise :
X : 241 =  10 : ^ 5 4

241X 10 2-410 _ 0.5-

Bittî —

Kocaman ve sâldide akaçlar

A lm anya 'da  kürrei arzde  olduğu 
gi)>i kocam an Ve sâ ld ide  ağaçla  I 
vard ır. H ildesbeiın  kilisesinin b a h 
çesinde ve I 50  | yaşındak i Ladin 
ağaeım n vanm dak küçücük o lan  
|  1000 i yaşı mİ ak i gül ağacı, halâ 
açm ak tad ır.

L ünebu rger H e id e 'd e  (1000) y a 
ş ın d a  b ir gül ağacı vard ırk i bunun  
sah ib i b aşk a la rı ta ra fın d an  kesilip

Mesken haline konmtış bir ağaç 
gövdesi

çalınm asına  m eydan verm em ek 
m aksad ile  kesdirm is isede kııvvei 
hayatiyesi m evcut o lduğundan kök
te  te k ra r  î-fıliz; v e re rek  h e r sene  b e 
yaz çiçeklerde yarım daki esm er 
yeşil yapraklbA rdıcı süslem ekted ir.

H en n ersd o rf K atolik kilisesin
deki porsulv(Taxuş) ağacı A1 m an y a-

TftrkÇey** revîren 
Orman Amenajman Ba* M <!<-

fSfnh ut nf Ş frkir

nııı en ih tiy a r m eşe  ıldaim;ırîarın-
d an  ve Avrupai-!un -e ıı sa ld i»1e ağa-
cı oluj > 4.9t> m etre  mul r itin d e
( 11 ) n ıe tre  ir t ifam da ve erbabı
ih tisası ta  rafm  d a e a sg arî ( 1400 |
yaşm da o]< lüğü talim in  edilnniştir.

■Solü ng  deki kahrı m eşe ağacı
(dicke E iche) g ö ğ ie s i  sekiz kişinin 
kucak lı va cağı b ir ka lın lığ ında  olup 
H olzm inden  3m  o rm an  feıı ınem ur- 
Buğuuuıı dosyasındak i kayda  naza
ran  250 - i p > v as ısd a  ve 6.6 m etre  
m uh itinde  sa th i tü ra b ian  1.5 m etre  
yüksekliğin» i eki k u tru  2.1 m etre  ve 
(25) m etre  irtifa m d a d ır.

H olzm inden R  o rm an  fen  m e
m urluğu  m m takasm da m evcut ve 
k ah v e  altı kaym i^H rühstüeksbncbe) 
tesm iye  edilen b ir kavm  ağacın ın  
göğüs h izasındaki m uhiti (6.30) m et
r e  ve (25) m etre  irtifa ın d a  olup 
b ir m erdiven .ile  çık ılır m asa  ve 
-Sıralar k e m m ^ u r .  B urada  güzel 
b ir  sab ah  kahve a ltıs ı y ap ılab ile 
ceğinden  bu isim verilm iştir.

İh lam ur a ğ a ç la n  d a  m eşeden  
daha fazla y a şa r la r  ve c e sa m e tç e  
de onu geçerle r. L ich te ııfels e iv a 
rım la S îa ffe lb e rg  in  yak in inde  
Alma uyan ın  en  yaşlı ve en büyük  
b ir ıh lam ur ağacı v a rd ır . Sisıııis 
göğünün m uhiti 24Bniv.tr*'» v e  b a 
nım üst k ısm ının  m ulıiti 17 m etre  
ve  1100 - 1200 yaşındad ır. Bu ağa-
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h$K: mütı*-
\VvYi£t akvu*s» v.yek w  yaprak

V V  > W w l  ş a r t l \ V  lii .U 'U /  

îkvu.vcv.̂ .'-. i>r daikm kurumuştur.
\  $5İŞ&EĞ&fc\ t.adm  Ve Melez

hBdm)SB|̂ 9ms Ve Oc'SiUlll’î t* VüMı 
\le vuıe ;u’a sini 

feöSSİjfc üâîisai c^M'vUu ic>udfd cdil-

C arlshafeiı civarında Solling or
m anlarım da o ld u k la  muazzam melez 
esrarına tesadüf olunur.

T hüruıgeıı d r  Rössnck d r  höyük 
ve adam  hoyu yüksekliğ inde (4.v>6) 
m etre  m uhitinde hir S a n  <;aıu ağacı 
oi u p erbab ı ih tisa r  (3 0 0  > yasın d a  
olduğuuıı tahm ili il i l iy o r .

Tabiat neler yaratıyor î

Savı : 36 15

I

|

Rotenberg de Oingâne meşesi tes
miye edilen ve 1914 senesinde ku
rumuş ve fakat abkiei tabiat ola
rak muhafaza edilen büyük bir 
meşe de vardır. I5u ağaç 947 se
nesinde. Benediktiıı keşişleri tara
fından dikilen meşe bulvarının en, 
son ber bayat kalmış m eşe  ağarı 
olup (983) sene yaşamıştır. Bu kora 
meşe (8) metre muhitinde ve- (9) 
metre irtifamda iki çatala ayrılmıştır.

Mekleııburg da Iveııack da (40) 
metre irtifamda ve (10,o) metre 
muhitinde saldide bir meşe ağacı 
daha vardır. Halk bunu (10,000) 
senelik talimin, etmektedir.

Yüzlerce »ene yirşaya y
artık tiıkatj lviıiıiıi»fi»i’' o»*«s< w ) c
bir çok kart ağarlar f/azeö ti* 
birdenbire ortadan gayK/birtar'

( isnnbrack Zappeln de bir 
var meşe v’e Berim ib* ie<rvîej< 
şımeıidüfer güzergâhındaki K s ff iy  
hein N. L. kasabasında (oOOı Vaniiy 
<lakj bir meşe ağacı havaimi *akifi 
bulunduğu bir ğünfmde birdeniure 
büyük çatırdı ile yıkılrmşöı.

Bu gün dört alo posta araiva
silim içinde geçtiğive (120) metre 
iıtifamda ye (&f>>jnetre 'muhitinde 
Seıjuoia ağaçları sırf Kaliforniya 
muhitinde tesadüf edilir.

Cihan kereste  istihsalâtı azalıyor (*)

S Cıb&n. iktisadiyatına âit en ye
ni mühim meselelerden biri de 
çıban kereste istihsalâtmda kıtlık 
olacağı endişesidir. Cihan kereste 
istihsalâtınm ve ormanların gittikçe 
azaldığı ve bir gün rınumıi il» riya- 
çata tekabül edecek kereste bulu* 
namıyacağı bazı alâkadarlar tara»-' 
fmdan tahmin edilmiştir.

Bu tahminler kereste ve orman 
sanayii ile iştigal eden sanat er
babım cidden korkutmuştur. Hatta 
Ingiliz i m pe ra torluğu ormancılık 
enisritüsü tarafından cihan orman- 
ediği iktisadiyatı hakkında uzun 
uzadıya tetkikatta bulunmuş ve

bulduğu neticelere , dair mufassal 
bir rapor hazırlamıştır.

Bu tetkikattan anlaşıldığına gö
re şimdilik bir tehlike yok ise de 
ormanların istiman kesilen ağaç
ların yerine yenileri muntazaman 
yetiştirilmediği ve kereste sarfi
yatı azaltılmadığı takdirde bir gün 
kerestecilikten valıim müzayaka 
hisolonacak ve- büyük buhran huk- 
münü sürecektir.

Cihan kereste jstihsalâı:nn. azal- 
masmda en büyük âmil, ■A.menkcs - 
da orman y e tiş tirince  lâyikilr- 
ebemmivet verilmemekte öımâsşs^sr^

Ormanlarda kesilen

(*) Çok şuyaıu dikkati ulun bu yazıyı. tarihli Afc>iwo duu ai«ıik.
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İ f f iN | * t e lv e d e  değildir, 
o.' pek çabuk yetişm ekte

;eum>vm kıym eti .0  kadar 
»îeğsdir. B ilâkis yavaş bü- 

uğ.vçlar kıym ettardır.

s e

« v

t\*îs*aıte*hk için yatırılan ser
üvendi yüzde dört faizi mürek- 
b* hasebi h' S k oçya  çauum u ma- 
eti kadem  mikabı bir buçuk şi- 

îşüiıı arasım la ınüte-

havvildir. M eşe üç şilin üo oıı iki 
Şilin arasındadır. Fıstık çam ının  
m aliyeti 1 pense ile 9  pense ara
sındadır.

Orm ancılık için toprağı ıslâh  
fenninin henüz iptidaî halde olm a
dı cihan k ereste  istihsalâtm m  azal
m asına çok tesir  etm iştir. Şim di 
Hngilterede ormanlartn ve  orman* 
cıhğm  ıslalım a büyük ehem m iyet 
veriliyor.

.♦IS

3

m p r  ç w t * v i t

Avdan v e  avcu d an
M evsim  avı — N isan ayında malarının m ilim etre olarak kutur- 

İâ&san v e  D om uzlar doyurur. Bov- lan  ( num aralarına göre ) sudur ıfl
:ruzm :.hayV3311ar boynuzlarım  te* 
m izîer. Mârt ayındaki gibi hare
k et edilebilir. fakat doğurma m ev
sim i olan  hayvanları kollam ak da 
p H B ş 8r> M eznıata zara.:: veren
IVımuz îara karsı m ücadelede de- 
"taBa ■ohmabilir. Zararlı kuşların  
v^ ra lan  tahrip edilir.

tavsiyesi —  N isanın  
^ b o s in d e n  sonra ekseri aveular  
»•îâMarmf artık duvara asarlar, 
bn zamanda ı sonra hazırlık ve ne* 
T sk m  m m ad lİin atan  sırası gelir.

S  g i  yapanlar av m ev 
sim iafr* lakeydi v e  ilm ıallerinin  
eezâsm j çektöez y e  hazırlıklı bu lu l
jfiNBÜMtT#

k u tru — Av saç*

Saçm anın kutrunum arası

1 2 I M
ı ı ■ İ
10 vj
9 iriS.OO
8 1

2.50
e H S 1
5 3.00
4 335Ö
3 3.50
2 3,75
1 4.00
0 4.25

00 4J& 1
000 4.75

00.00 5.00 .

Savı i 26 17

İ l i  T ilki'm ntabiatı-— Orman bav- 
‘ hayvanıdır, yavaş ve gürültüsüz  
yürür, çok hassastır. Biraz t<ldj$] 
olduğundan ek seriyetle  kendisinde)) 
küçük hayvanların vuva îam ıa  ver- 
leşir ve işine geld iği şek ilde tadıl 
eder. N isan da doğurur. En zivad** 
sabah - erken v e  akşam  üstleri, k ıs
m en de g ece  dolaşm aya çıkar. Av- 
eular tarafından Oldukça dikkat ve 
itina ile  avlanabilir. Avlam ak için  
çok defa iş tesadüfe bırakılmayı]» 
bazı hazırlıklar ve hileler yapılır. 
E vvelâ  izlerinden, geçtiği, yerler  
tesbit olunur, bu geçit yerleşimden 
başlam ak şartile sevdiği bir h ay
vanın, m eselâ  .T avşanın postu ve  
kanı ö teye  beriye sürülm ek suretile  
m uayyen ve m üsait bir m evkie kadar 
kokusu-sindirilir veK avşan m  bar
sak  ve  sairesi bu m evkie konur 
avcu da mümkün olduğu kadar 
rüzgârın aksi bir istikam ette pusu
ya  oturur.: Artık bundan ysonrası 
atıcılığa ve şa n sa  bağlıdır. Bu usul 
n e kad ar-heyecanlı ise  aramak ve  
kovalatm ak suretile avlanm ası da 
o derece v e  belki daha fazla zevk 
lidir.

H l G eyik pisliği — G eyiğin pisli- 
;ği ilk bahar v e  yaz m evsim lerinde  
alelekser çomak gibi v e  diğer m ev
sim lerde çörek ve beyzî olur. A yak  
izlerinin iıızim am ile g a y e t kat'î bir 
surette m evcudiyetleri tesbit ve ta
yin olunabilir.-:;

: ]&% T avşam n kurnazlığı — İzle
rini ve kokularım kaybettirm ek  
için arada sırada Sağ veya  
sola  bazen ileriye zikzak surette", 
sıçrarlar ve bu suretle iz ve ko
kuyu takibeden köpeği şaşırtırlar.

Bazen d e  gerek yuva formda t e  g  
rek  yolda pisliklerim  y'-r;< r
m ev cu d iy e tle rim  b 'sb jt o?tjnrK*zfo

* Kümem siz ne der-muz . o:et. ffc .T-; *
Fransız avcusu anaları alen  köpe
yavrularını bir dişi k eçiye em zirtm e

sıtırd ile  tabiî bir• şek il de büv■öttS*

ğıiıı ü so v lev o r. 1)f>şr*on>es işi# }T71fîf>AJ.Ji£'.ıAr<y

tbir avcu da Jköp<^crırun y a ' m  l adık-

tan sonra ölelüğünü ve bunun üze-

rine yavrularıı daığıtara|  kend ısıne

bir vavru biraktığm ı v|  Kıtta. fes-

m iye ettiği lm \ravrunuv  bir 2r< i >,

eve rro] olOI zam an 1:edi tar r ri. jjtjfl'
dan em zirildiğim  .gördüğünü v e  bu 
hâlin köpeğin kendisini toparlayın - 
caya kadar devam  ettiğini hikâye  
ediyor, biz de köpek m eraklılarının
l ı o f ı n ı ı r î a  l ı n l ı ı n c ı ı ı ı  fîı-v-o L - y \ v \ ı > ı l ı v n .

r u z .

Gözlüklü avcu lara  — Sisli 
dumanlı havalarda ğözlük camları 
buğulanır ve ikidee birde çıkan]» 
silm ek lâznngeîir. Bumm için ava 
çıkmadan evvel gözlük cam lan  
üzerine hafif bir gliserin tabakası 
geçilm esin i tavsiye ediyorlar, ğöz- 

püğüm ol atadığı için teo r i be ede
m edim . tecrübe edenler bildirirler
se  biz de gözlüklü arkadaşlarım ıza  
kanaat) tam m e ile taysive edelim .

* *  H asta  köpek yavrularının  
tağdiye ve ihtiııumu — G eçen nüs
hamızda bahsettiğim iz gen çlik  h as
talığına tutulan sek iz, o n b eş  avlık  
arasındaki yavrulara |

Süt v ey a  sütlü  ekm ek ço r
bası veriniz.

I  — Atılmış?.pamuğu gayet ha
fi! su ve asitfeııik  terkibim.- !-atu- 
dıktan sonra gözlerin i ve burnu-



- Hvv' iki gtiudr i"*-- «ut "ram 
|g|ti| yĵ Sfc veriniz.

eter gün müteaddit defn- 
(k̂ v İî; \ v t tv u rı \  a h.ık İn nı ,ık i»u- 

; i S  ^ıck^c^cmıo ( t *oınenoi i kovu*

tivoicnm koyulduktan sonra 
ahdekser aksırmağa haşlar 

w  sûmükieri akar. Bunu müteakip 
deraâî yıkamalıdır.

' $  -  H er gün öğle gıdasından 
varan saat >onra gayet kuvvetli 
yaraıı veya rubu fincan kahveye 
bir kahve kasığı rakı ilâve ederek 
jt'îltlîiz.

«> -~ Sıcakta turunuz, fakat 
an ı şMgiKedricen kuvvetlendirmek 
şartilt* 5 • 1<) dakika ckzersiz yap- 
:qp*tız.

Sekiz ilâ ou gürdük ihtimam* 
*ian sonra k& eğiu  n e fe s i yeline
gir--ir.

Avcııİara- • Kopek ve av inik--, 
ks&â&ki tecrübeleriniz neticelerini

İ l i l  |

yazıp  (Zoraki avcnya) g ö n d erirse 
niz bu sa tır la ra  m em nuniyetle  d ere 
cileriz. İmin a rk ad aşla rın ız ı müste- 
lit ed er İminde tan ışm ay ı tem in 
(■ilersiniz.

III Bir cevap — Zoraki avcıı ya
zılarım av başında nıecnnıanm 
tahrir müdürüne verir. Mevsim 
avından geç haberdar olnndiyse 
mecmuanın kongre dolavısile tealı- 
İmrundandır.

*** Bazı sözler Kaçana yüksek 
gelene alçak at.

Av çantası için çarşıdan tavşan 
aldığın zaman kanımın temizlenip 
temizlenmediğine dikkat etmeyi 
unutma..

Kırk gün taban eti, bir gün 
av eti.

Ava yeni başlayanlarla alay 
etmek, mektebe yeni giden çocuktan 
kitap okumasını istemek kadar 
manasızdır.

Sandalye gibi yüksek yerlere 
ot unluğun zaman silâhım bacakla-gH 
rım ıı arasına a lm a .

Zoraki avca
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A v tüfekleri
t aMt&l : ifanı

— İta ly an 'la r ta ra i ın - 
nu&sj r*;ın*—i z a r ı îkdunan sac-
fflgüftg».' ^fffrrtmtdvB evvel fişiklere 
bcr Ur-îc jü. k o mü n  bildiği îçm 
B S • - S Sj8BB958fl8l küs i ti<i cL̂ oii 
<> i i : .. A a z& A ii ♦£* M-k m a h a re t l i

( (T^vfi >ayı<ı<uı )

avc.ı olan köylülerimiz saçm a ve 
kurşunlan ın  hususi kalıplara dö
kerek y a t ık la r ı  gibi ince b irk u r l  
sıjij levhayı evvela nice şe rid e te  
tahvil ederek bu şeritleri kesm ek 
surtile  dört köşe saçm a yaparlar-

SBHviâ

i
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ki e k se r iy a  bim u da ik i tâşŞara-
sm d a  ve  ta ş la n  değirm en taşı gibi 
h a rek e t e ttire rek  y u v arla r. Bu 
suretle ' yap ilaıı ş a ç n ıa y a  kesm e sa ç 
m a' derler. B un lar tica re ttek i saçm a 
la rd a  n d ah a  çok te s ir  y a p a rla rsa  da 
d a h a  az  m esafey e  g id e r nam luyu 
daha çok k irle tirle r. Avı p a ra la r la r .

T ic a re tte  m evcut ve herkesin  
ku lland ığ ı saç m a la r  g a y e t y ü k sek  
b ir m evk ide  b u lu n an  delikli b ir  
kap  iç indeki erim iş, k u rsu n u n  d e 
lik le rd en  d a m la  h a lin d e  dökülm esi 
y e  bu dam la la ra*  su k u tu  e sn a s ın 
d a  y u v a r la n a ra k  a şa ğ ıd a  so ğuk  su

buîunaıı b ir kaba  d ü şü p  tamam;;*: 
donm aları suretıi** e îd e  ed ilm ek te - 
tü r . A ncak  bu sa ç m a la r  m u u ieb î 
ce sa m e tte  oh İn k la n  ad an  îöobtıfchf 
n u m ara lı e lek le rden  e len e rek  ay- 
n lırp  ve  num arm  u r la r

S açm an ın  n u m aras ı Piıyiiıiuz- 
çe kendisi küçü lü r ki bu ıhı m u- 
ayyeıı bir y e re  s ıra la n a n  saçm a
ların  ço k lu ğ u n a  g ö re  n u m ara  ve- 
rilm eşin d en d ir. Biz a v c u ia ra  İm 
s,açm aları ve b n n la n n  d a  m üm kün  
o lduğu k a d a r  (A vın  c in sine  g ö re  i 
k üçük  o lan la rım  is tim a l etm eyi 
ta v s iy e  ederiz

M uhtelif av  h ayvan ların a  ku llan ılacak  saçm aların  a teş m esafelerile  
num aralarını gösterir  cetveli.

Avın, n ev ’i Saçm a num arası A teş m esafesi

Y aban Domuzu 7 - 13 m. m etre kutrunda ırı f a n i la 70 mel

D am a,iK urtJ |G eyik 0000 70

Geyik, KmtİfeDomıız; yavrusu 0000 65
’b; b- >: ; -eöO 60

Tilki, Y abani Kaz, K araca 0 . 5 5

Ti İ k i l  Y abani ördek, Karaca | __2 55
Dağ tavsaıu , K araca, Ördek r 5 — ^ 50

Dağ taysam . Sülün, Keklik, Ada tavsam ■ 5 —0 40

Ada tavşanı. Sülün, Y avru keklik i 40

Bıldırcın, Su tavuğu, Y avru keklik 8 40

Bıldırcın. K ara tavuk. Toygar. Keklik palazı 0 35

T oygar, Bıldırcın, Ardıç kuşu 10 35

T oygar 12 30
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Küvûk îsm der ateş nnntakai 
d$kâ fâzla saçm a 

’ cihette avı daha fazla
I i h S m & h  vardır. mama- 

3  ts e v sb . geçtikçe ve tüylerle 
<h»ha irî ;saçmala- 

lâzımgebr.

^ p ^ ş İ Ç S » ^ '. â d i  K urşundan iba- 
reçtarki bunun üzerini tahannnuz- 

^ ^ B  vfeeve iç in  ince bir tabaka 
Fhm ıhajin ile kaplarlar. Chilled - 

sert saçm alar ise' hu- 
çekiîde imâl edilmekte 

om p terkiplerinde K urşundan m ada 
b îr  m iktar Kalay. Antimvvan ve 
Çinko vardır. Bu cins se rt saçm a
la r iyi isede derecri zevebanı S  
nezzül ettiğinden a teş esnasında 

birleşirler.

Meraklı bir avcu. av  dönüşünde 
H B jBŞa8& güzelce silip temizlemeli, 

av d a  iken yağm ura yakalanm ak, 
fazla ve uzun müddet a teş  etm ek 

ridfcfeyisde silâhın dahilen pislenme* 
s ssae. paslamasm;ı m ani olmalıdır.

S ilâ h  tem izlem ek

Silâhı silm ek  ve temizlemek 
y  iSjŞ®BEn_ ve oldukça müşküldür. Av- 

I I I  tü feğ im -^m efc ||p i|'§ bazı tefer- 
■tâaSa malik olmalı ve söâhı bozup

■
’ağıtîp tek ra r yerli yerine- taka bil - 

■■

>bâhı temizlemekte madenî har- 
-  I^BS^^a^iiSüngertaşL g£bı şeyle- 

Jpttb kafiandmasî doğru değildi?:.
S ü ^  Jaasd teniElemr — Silâhı 

şfik&p kundakla çakmaJdann bu- 
tondrîğ?* ketim  aym yn biryerekoy- 
doktansonra namlunun ucunu yer
de hnhfitist* bm paçavraya dayaya

rak biraz sabunlu sıcak su  ile yağ 
ve b an t âsarm ı çıkarm ağa gayret 
etmelidir. Sağlamca bir değnek 
olan harbinin ucundaki kıvrık tele 
büyücek bir paçavrayı iyice sarıp 
namlunun içinde aşağı, yukarı şid
detle hareket ettirm eli ve namluyu 
b» suretle  iviçe teraizlediktensonra 
kuru bir ustupiyi tek ra r harbiye 
sarıp  namluyu kurulamalıdır. Son
ra  tam am en kurum ağa terketm eîi 
ve daha Sonra Oküzayağı yağı ve 
yahut Vazelin de yağlam ahdır.

Namlunun içindeki pas leke
lerde kurşun akm alarım  temizli* 
m ek için sabunlu su yerine gaz 
yağıyihtimâl etmelidir Yalnız gaz 
yağı çabuk tebehhur e d e c in d e n  
temizledikten sonra  hemen yağla-, 
malıdır. Namluyu dahilen temizle
dikten ve yağladtkdan sonra eğer 
dişm da' pas lekesi yoksa temiz bir 
bezle kurulam ak ve pash  is e  gaz 
yağm a batırılmış bir paçavra İte 
güzelce silineli ve sonra hafifçe 
yağlam ahdır Eğer boş kovanı 
harice .çıkaran kısmı paslanmış 
ve ya kirlenmiş ise dikkatle yeli
nden çikanp gaz yakmaç 4-v-ept^L^ 
bnnlıı sıcak suya- batuılm ış bir 
bezle güzelce sildikten sonra kur- 
ulam ah ve bolca yağlayıp yerine 
koymalıdır. Vidaları çözerken bü
yük ve yahut küçük tornavida 
kullanm ak doğru değildir, çünki 
vidaların başını bozm ak ihtimali 
vardır. Bundan başka belki de vi
dayı sokdüğü halde yerine takm 
akta güçlük verir.

Namlunun başım  veya fişek 
sürülen ucunu taş ve tuğla gibi 
sert bir yere dayayarak yaralam-
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amalidir. H orozlan civarda m ahir 
bir silâhçı bulunsa bile pek ziyade 
dikkatle açmalı ve bunlarla dahilî 
yaylari güzelce silip hususî yağ 
ile bolca yağladıktan sonra istika
m etlerine, ve her birinin ait slduğu 
m ahalle dikkat ve  ihtim am la tek
ra r  yerleştirmelidir.

Ham m erles sistem i tüfeklerin 
ekserisini sokup takm ak birçok si
lâhçıların bile beceremedikleri bir

iştir. Onun için hiç bir avcı bunlar» 
sökm eğe kalkışmamalı, temiz tın 
maya ıslanırsa berneıı kum layıp 
haricen vağlam ağı ihmal etmeme- 
lidir.

Av mevsiminin hitam ında silâh? 
iyice temizlevip vağlanıayan «ve;, 
lar gelecCk mevsimde pash ve kir
li bir silâh kazanırlar.

( B itti}

Tavşan
(Geççin sa vidan)

B ağ tavşanı (Lepus variabilis): 
Ova tavşanına nazaran hem :Vucut 
hem de kulaklan  küçük olur. Yazın 
kulaklânnın ucu siyah, rengi esmer, 
kuyruğu beyaz ve üstü boz renkli 
tüylerle fi süslü olduğu hâlde, kışı; 
beyaza yakın açık renktedir ve 
yalnız kulak uçlarındaki siyahlık 
balo kalır. Bu tavşan  1000 - 3500 
m etre yüksekliğindeki dağlara ka
d a r çıkar- ot bitm eyen orm an ye
tişm eyen yerlere uğramaz. En çok 
1800-2500 m etre ‘ağasındaki . or
m anlarda Söğüt. Tefııe ağaçlanılın 
kabuklan. Dağ yoncası gibi şeyler
le geçinir. Yazın yuvasını ormanda 
bulunan yanm ış Çam larda, dibi 
kovuklaşmış ağaçlarda yapar. İlk 
karlarda dişarı çıkmaz ve k a r ın  
sarileşm esini. ayakla nm n k a ra
batm ayacağı zamanı bekler ve bu 
zam anda karların  üstünde koşar.

sıçrar- eylenir. Bu Tavşan fazla 
kışlarda kuytu yerlere çekilir.

Senede iki ve ekseriyetle  üç 
defa doğurur, ilk yavru Nisan 
veya MayısTa ikinci yavru: Tem 
muz veya A ğustos'ta. üçüncü yav
ru  da son baharda çıkar. H er defa 
2-3 yavru doğururlar. Y avrular 
doğduklannda Sıçan kadardırlar, 
iki gün sonra analsrile birlikte 
gezintiye çakarlar, taze o tlan  ye
meye başlarlar.

Bu nev'in gebelik m üddeti 30 
İrza m üddeti de 20 gündür. |  av- 
ru lar en  çok yirm i gün aııalarSe 
gezdikten sonra ayrı yaşam aya 
b a ş la r  fakat anc^k  dSm kaç ay son
ra o civardan uzaklaşır.

Ada tayşânı (L.Cumiculus> :.r- 
B unlann ku lak lan  diğerlerinkinden 
daha loşadır, kulak uçlarında da
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sivah leke yoktur. Be n e v e  in 
t p v e r .  kumlu. vumu-
şak ytM'k'ri ı>ek severler.
YuvsV ^ üî toprağı eşerek vapur
lar ve toplu bir hâlde. «ile hâlin- 
H  yaşarlar. setreleri hep birlikte 
$İ£|$& Knğ. tarla veya çayırlara 
gjderek geçtikleri .yerde bir sev 
İvrakmamak sartile ne var ne vok 
Iht şeyi siler. süpürürler, aile, ka- 

beîsîeri demek olan eıı yasb- 
.sırâ ayağa kalkarak ku- 

ISSfenm diker, etrafı dinler ve 
küçük bir tehlike sezerse to pukla- 
nns yere vurarak şürftv*' kaç emrini 
• erince hep birden yolu tutarlar, 
düzlükte çok sü ra tli kaçtıkları 
bâMe dönemeçli yollarda iyi k<v 
ş&mazîar.

Ada tavşanları her seferimle 
$ - i n  hafta 12 ser olmak üzere 
yedi defa doğururlar. Yavrular 
doğdukları zam a®  gözleri kapalı 
Şg tüysüzdür altı aylık- olunca te- 
a â sü ’“ nmktedKSr. Bu tavşanın 
Çİ&ç iken eti beyaz velezzetli ol
duğu gibi postnda kıymetlidir. Elı- 
Üleştirilnşç^ ve her y ö » i . teföâr 
«dâroekte olan (Lepms doniesicus) 
nev’i adi bir fıçıyı tel bir kafesle 
ikiy*3 ayınj) içeriye kızgınlık zâ- 
B»anlamula erkek ve dişileri k a 
pamalı mutbaktan çıkan sebze 
araklarım  vennek Suretıle bir aile* 
nm îîıtiyadptemin edilebilir.

Khl» tavşanın (Arjantos) denî- 
lea  a e v l  talisi gümüşü rekîeki 
postmun makimi <»hnasile meşhur- 
<SQ3*İ>

Tavşan; tazı ile takibettirnıek 
m âtfSSe r#-v;î iz taldbederek- kö

peğe a ra ta ra k  v a tağ jnda  bastıruj» 
vu rm ak . Jnısusi su re tte  b es len 
m iş gelinciğe tu ttu rm ak  su re tile  
a v la r la r . M em leketim izde bazı köy
lü ler kısın ilk defa k a r  vağdığı 
zam an  ay ak la rın a  tak tık la rı kas
nak larla  ka ra  b a tm a d an  yürüyüp 
kaça  unvan tav şan ı y a tağ ın d a  b a s
tırıp  eî j.le tu ta r la r . Devam lı k a r
larda  don olm adığı zam an m ec
buren  do laşan  tav sa n  k a r  üze
rinde pek güzel tefrik  edilen izle
rde  pek  çabuk  bulunur. T aşan ın  
m evcudiyetin i gösteren  pislikleri 
d işide y uvarlak  ve büyükçe e rk e k 
te  uzunca ve kuru , ucu sivridir, 
k o şa rk en  ayağ ım  dişiden fazîa  
b a sa r , ayak ların ı daim a öne b itiş
tirir. tab an ı -g e n iş  ve az tüylü, 
sivri o lan  tırn ak la rı büyükçe  ve 
uçları asinm iş o lacağı c ihetle  küt
tü r. 'D işin in  ise  b ilâk is tab am  d a r  
ve tüy lü , tırn ak la rı küçük v e  g a 
ye t sivri, ayağ ı heyeti um m niye- 
sıle  erkeğinkiııden  daha  gen iştir. 
Bu bahsi b itirm eden  A nâdoîüda son 
zam an la rd a  yap ılan  g a rîp b ir  nevi 
tav şa n  avını an la tay ım : Ş ö sa la r  
üzerinde gecelevin  fenerlerin i vâkm ışç 
bir otom obil s ü r  a tle  g iderken  öııû- | 
ııe ç ık an  ta v ş a n la r  Ziyadan müte-d 
essiı* o la ra k  şa şa lıy o r ve şo sa  bo- 
vm ıca kaça rken. o tum obilde bulunan  
avcı ta ra fın d an  vuru luyor.

( B itti)

T  o rşn  v / n t im  rrttek i ıverM i
İKikkınd'1 k>>vkm A p tü lk a d ir  B . 
d m  nhhğrnns yo^ıyt bu balfep 
zeyl/’d f 'r r t  ye lm ek  m y ıd n  neşrede
ceğiz.
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Haberler
T u ıp v  : O rm an uinm ıajm an üçün

cü gu ru p  m ühend islerinden  Şevket 
B ev te rfian  M era s o rm an  m üdür 
lüğüne ve verim 1 A nta lya  Or. A m e
n a jm an  m ühendisleriııdeıı Lütfi B. 
nak len  tay in  edilm işlerd ir.

Biriııci A ıııenajm a i t-jgnıbundaki 
m ünhal m ühem lislik lerden  b îrine  
ikinci g ru p  m ühend islerinden  S affe t 
B. nak len  tay in  ed ilerek  m erkez
leri olan A n ta ly a 'y a  h a re k e t e tm iş
tir ..'

İs tan b u l’da bulunan  üçüncü Or. 
A m enajm an g n ıb u  b aşm ühend is  
m uavini M". N uri B. K ars  v ilâ y e ti 
dahilindeki o rm an la rın  am enajesi 
için teşekkü l edecek g ru p ta  m u
vakkaten  çalışm ak  üzere K a rs ’a 
ha reke t em ri a lm ıştır. M evzubahis 
g rubun  m um aileyhle A n ta ly a 'd a  bu
lunan  birinci am enajm an  g rubu  
başm ühend is  m uavini R ahm i B ey 
ve iıenüz taayyün  etm eyen  bir 
m ühend isten  teşehkül edeceği söy
leniyor.

. §  — Birinci am enajm an  gurubu 
m ühendislerinden  M acit B. m erkezi 
İ s ta n b u l 'd a  bulunan gu ru p la rd an  
birine. K ocaeli O rm an kontro lörü  
M. Ali Salih  B. in B ursa K on tro 
lörlüğüne. İzm ir Or. kontro lörü  
N ecnıi B. in İzm it kontro lörlüğüne. 
A d a n a  O r. M üdürü H alil B. in îk . 
V. Or. i  | M. t e f t i ş  şube m üdür
lüğüne.. A ntalya Or. M üdürü lH asaıı 
S a m i B. in A dana Or. M üdürlüğü
ne. M uğla Ör; M üdürü Celal B. in 
A nta lya  Or. M üdürlüğüne. Çanak-

k a lp O n M üdürü A lâe itîn  B,
Mu^tİa 0 r, pj u u u n  ıö^ünç fîiviMi
ttm isi
fit*

k a ı-»•Ol- Pjljy*! h a b e r  a i um

Ziı 1 O raıan l a r  m m  am em
sm de 03»ışan a rk a d a ş la r  vazif*
rinîıı imtginama bin aen  liıüııhal
in a n  )mülhendıslikli>nne tavın. (
7 _ it ___ı “Jw ^K r?ru î.r.

Tetkikat
Y e Djıjpn m şa o<ljlecek  olan

K ibrit fab rikasına  muk tezi K avak
ağaçla rm ı v e fjşd âm ek  içkı muna-
sip  ve m üsait a raz i tayi n tesp itine
m em ul ■ o lup  vüksek Omia n  nıekte-
bi R ek tö rü  M üderris M azlum  Mü-
derris Nıırıi. İstanbul oıman kon-
trelörü YaIvUT> ve Kibrit İn! risa?
idaresiıu len; kımvağer İbrahim. TFİİİ-
fettis Q îcnıettin Beylerden ı:niite-
şekkil ol[an h e r 'e t bu y zarihnda
İzm it. A d ap azan .h av a îis i ile B ursa. 
Y enişehir ve K am cabev  ta ra f la 
rında te tk ik a t icra  e tm işlerd ir.

H eyetin  ge lecek  ay  içinde İz
m ir havalisinde  te tk ik le rine  devam  
edecekleri h a b e r  a lınm ıştır.

i asam
*21 inci say ın ın  2b uncu salıife- 

siııde ( d ü nyada  ne, k a d a r  o rm an  
var) nam ındak i yaz ıda  m ik ta r la r  
m ilyar yazılacağ ına m ilyon  o larak  
ifade edilm iş ve y ine avn ı nusha- 
nm  0 ncı sah ifesin in  1 in e rsü tu n u n - 
d a  ve 18 inci s a tırd a  10 sene  yaz ı
lacak  iken 1 sen e  -yazılm ış o ldu
ğun d an  ta sh ih  ederiz.

M ü d ü rü  ıtreşülH ilâ l M vtbrtaef M Ü X İF
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Mecmua m üdüriyetinden

İkinci cilt abonum anlarıratzın abone m üddeti M art 930 tarih inde 
h itam  bulunm uştur. Abonesini vakti zem anile tecdit ettim ıiyenlere m ec
m ua gönderilem iyeceğinden şim diden muvazzah adreslerde abuna b a 
delini gönderm elerin i m uhterem  okuyucularım ızdan rica eyleriz.

Mecmuamızın birinci nüshası kalmamıştır, diğer nüshalarda bitmek üzeredir, 

karilerimizden eski nüshalarım tamamlamak istiyenlerin mecmua müdürlüğüne m i-

yaçaştian.

İd a re  m erk ez im iz  — İstanbul Türbe’de Orman mektebi âlisi mezunlan, 
cemiyetinde.

A bona eraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300. a ltı aylığı löo ku

ruştur. Yazı ve ilân işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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İşletme m üdürlüğü: A - Y ^ V I V C I K .
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J î r e k l e r  f r a v c s l c r
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Fiyatı 25 kuruştur
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İpe alalı ili laflar
İ S T A N B U L

Km İnönü Selâmet Hanı birinci kat No. 1

O d u n  ve k ö m ü r ü ze r in e

Toptan m uam ele yapılır

Telefon - İstanbul : 1088

SSecMvanıaın birinci nüshası kalmamıştır, diğer nüshalar da bitmek üzeredir, 
kanktMngJcıı eski nüshalarını tamamlamak istiyenlerin mecmua müdürlüğüne mü- 
n u ttâv L

İdare m erkezim iz İstanbul Tfırbe’de Türkiye ormancılar cemiyetinde.

A bone şeraiti Bir seneliği on iki nüsha itibarile 800. altı aylığı 150 ku
ruştur. Yazı vk ılatı ı-l*-rı için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

rman Uf
Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından ı . . ı*t3'<ıa bir ,VJkanhr

Orman Sanayii
(Geçen Sayıdan) Yazan :

Br. T. Mi

a) Miktar ve keyfiyeti:
Bu gün ormanlardan istihsal 

edilen tomruk (1,250,000) metro 
mik’abıdn-.

Keyfiyet itibarile mamulâtm tak
riben % 60 fabrika mamulatı müte
bakisi el hizan mamulâtıdır ki bu da 
çok dûn kıymette olduğu gibi fazla 
miktarda israf ve zayiatı mucip ol
maktadır.

Bu miktarın kısmı azami mem
leket dahilinde sarfedilmektedir. İh
racatımız umumiyet itibarile Suriye 
ve Mısır’dır.Mıktan takriben(30,000) 
metre înik’abı gibi ehemmiyetsiz bir 
miktardır.

Kerestelerimizin en mühim nok
sanlarından biri ıslak olmalarıdır. 
Yeni yapılan ebniyede kapu ve pen- 
çerelerin kısa bir müddet sonra al
dıkları şekil bunun en güzel bir 
delilidir. Bu noksanı telâfi için ke
resteleri hususî furunlarda kurutmak 
ve kat’iyat mevsimlerine riayet 
icap eder.

Yakın zamana kadar Köknar

nc r  ambarla,•,„« kuUamhnn.vacağ, 
iddia ©diliyordu. Halbuki bu g ün  
Köknar larmuzm ağaç keyfiyeti itiba
riyle İnç olmazsa Romanya Köknar- 
laıına müsavi olduğu sabit olmuştur. 

b) F iat ve istihsal masrafı:
Kereste batları memleket dahi

linde bu gün oldukça yüksektir.Fakat 
Gümrük tarifesi kısmında görece
ğimiz veçhile ilk beş on sene yerli 
sanayiimizi teşci ve inkişafını temin 
için Gümrük tarifesi ile himaye edil
mesi lâzımdır. Umum ormanlarımız 
işlemeğe başladıktan sonra piyasaya 
arzedilecek olan ihtiyaçtan fazla mal 
fiatm sukutunu ve Dünya piyasası 
kıymetlerinin hâkim olmasını temin 
edecektir. Bu suretle muvakkat bir 
müddet için sanayiin inkişafım himaye 
eden Gümrük tarifesi ortadan kal
kınca Dünya piyasası ile mücadele 
m ecburiyeti hasıl olacaktır.

Senevi azamî olarak (12,000.000) 
stre mik’abı kabili imâl tomruk
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Itc^apkı xtl,u.K\(H>o'î metre mik’abı 
fcer«esste l lp l  edilebilir. Bu miktarın 

| tu^uv.ı'N ’̂i dahilinde s&rfed i lebılm eşi 
uiûuAüu cdaaıadığma göre Dünya 
piyana >: mia mahreç aramak mecbu- 

a ||m Smt o ^  bacaktır. Binaenaleyh 
Dünya piyasası Şatlan bizim için 
esas olacaktır.

Tetkiki bizim için en faideli ve 
kolay elan Romanya’dır,1928 senesi 

'̂ teŞfcsÖSbklerme nazaran Romanya’nın 
L_şşşne zarfında Mısır’a  ihraç ettiği 

msunulâım vaşaiti kıyafeti Fop kalas 
yani vapura tealim olarak (36) şilin 
yanı takriben (29) liradır. Bu mahn 
evsafı şudur.

Kereste Ladin ve köknar’dan 
ibaret olup köknar miktarı ne kadar 
fazla olursa okun kabul edilir.
Kalınlıklar %  20 Î2 mm

% m  •. 18 *•

% 10 43 ve 38 <
° û 20 morali ayni mo

ralidir.
Dar malların vasati genişliği 14 

ve geniş mallarm (25) santimetre
dir. Evsaf itibariyle % 10 ilâ (15) şi. 
n  smıf, °-065-7ûşi IIÎ sınıf ve °/o20 si 
dördüncü smıfm iyilerindendir.

Boylan dört metredir.
Damga yeşil boya ile vurulur 

bö boya İskenderye maîîannm ren- 
ğidir.
| İ  Aynı sene zarfında Yunanistan’a 

sevkedâen maOarm vasatı (63) şilin 
yani takriben (38) hradır.

Matlm evsafı şu d u r:
Yunanistan mabada ekseriyeti 

Lâdirı tenkil eder. Ancak % 10 nis

petinde köknar bulunabilir. | | |  7 ilâ 
% 10 miktarı temamen budaksızdır, 
Yani ] sımfıdır. mütebakisi II ye Ici 
smıf ve % 10-50 III sınıf î\r sınıf 
kat’iyen kabul edilmez.

Tuller umumiyetle (4) metredir.
Kalınlıklara gelince:

10-15%  İS mm
25%  İS <

., .33 %  , \  24 ;.<
5 %  38 <

10 % 48, <
İQ -15 %  morali ̂  yan morali.
Tahtaların genişliği .19-30 va

sati ÜS santim olur 0/° 12 -15 mik
tarı 12-17 santim genişliğindedir.

4. — Nakliyat vaziyetleri:
Yukarda Ormanlarımızın tak

sim ve te vzilerinden bahsederken 
ekserisinin denizlere müteveccih ol
duğunu görmüştük. Bunlar kısmen 
(100 -150) küo metre katettikten 
sonra denize vasıl olabilecek vazi
yettedir. İçlerinde denize daha çok 
yakın olanaln da vardır. Rakip 
memleketlerden Romanya'yı nâzan 
dikkate alırsak burada umumiyetle - 
Ormanlar evvelâ devlet şimendife
rine kadar getirilmelidir ki mesafe 
vasati (İ0-40) kilometre olarak ka- 
bûl edilebilir. Buradan itibaren de
niz kenarına olan mesafe ise (300 ila 
600) kilo metredir. Halbuki malûm 
olduğu üzere umumiyetle kara 
nakliyata babalı ve deniz, nakliyatı 
ucuzdur. Bu umumî nakliyat vazi
yeti itibariyle Ormanlarımız daha 
müsait bir vaziyettedir, Buna mü-, 
kabil Ormanlarımızın gayri müsait 
vazıyette bulunduğu iki nokta var
dır; Birincisi mevcut nakil vasıta*
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larma kadar olan mesafeyi Ruman- 
ya’ da (10—40) kilometre olarak 
kabul ettiğimiz halde bu mesafenin 
bizde kısmen (100 ilâ 150) kilo 
metreye baliğ olduğunu görmüştük. 
Ancak bizde umumî nakil vasıtası 
umumiyetle deniz; halbuki Roman
ya’da Şimendöferdir.

Diğer taraftan bu gün Orman
lık olan havali ekseriyetle dağlık
tır. Ve dağlar menaat itibariyle 
Romanya’ya nazaran umumiyetle 
çok daha müşkildir.

mamafi bütün bu nokat nazan 
dikkate alındığı takdirde bile nak
liyatın umumî vaziyeti itibariyle

memleketimiz,. Romanya, Sır
bistan ve Avusturya gibi memle
ketlerden daha müsait bir vaziyet
tedir.

2.— Ormanlardan bu gün nasıl 
istifade ediliyor.

Devlet ormanlarında mevcut 
olduğu yukarda tesbit ettiğimiz 
servetten bu gün ancak pek na 
kâfi bir surette istifade edilebilmek
tedir.

Umum orman_ varidatı (2,5) 
milyon liradır. Halbuki yukarda 
bahşettiğimiz (24) milyonda ancak 
kerestelik hasep varidatı dahil idi. 
Mahrukat vesair varidat dahil de
ğildir.

Bu gün ormanlardan ancak ta
lip oldukça satış yapılmaktadır. Bu 
suretle her sene satılabilmesi müm
kün olan mıktann ancak cüz’i bir 
miktarı satılabilmektedir. Halbuki 
diğer taraftan kat edilecek eşçann 
miktarı hesap edilirken tecessüm

3

Ğ$as ittihaz edilmektedir. Tece&»ü* 
müh esas ittihaz edilmesi lâzım 
gelen ve muntazam surette asırlar* 
dan ben idare edilen ormanlar 
ıçiü doğrudur. Halbuki memleke
timiz ormanları gibi bakir orman
larda her sene tecessüm eden 
3nmkiar her sene çürüyen miktara 
tekabül ettiği için tecessümün esas 
ittihazı doğru değildir.

Burada yukarda gördüğümüz 
gibi orman servetinin muaayyen 
bir devre zamnda işlenmesi esas 
ittihaz edilmelidir.

Bu suretle fazla varidat alınacağı 
gibi ormamara daha kolay müşteri 
bulunur., ve vesaiti nakliyeden uzak 
bulunan ufak orman 1 an da işletmek 
kabil olur.

Bunu bir misâl ile izah edelim: 
(5000) hektar vüsatinde bir ormanın 
tahammülünü bu suretle hesap ede
cek olursak vehektarda gördüğümüz 
veçhile vasati (300) metre kabili 
intifa- başep bulunduğuna göre bu 
ormanda (1500 000) metre mik’abı 
kabili intifa hasep bulunduğu görü
lür. Bu miktar hasep oldukça büyük 
bir tesisatın amorti edilmesini temin 
edebilir. Senevi tecessüm burada 
nihayet (20 000) metre nvik abıdır ki 
bu miktarım ̂ enm esi için tesisat 
yapmayı koruyamaz. Halbuki yuka- 
riki hesapça senede (60 000) metre 
mik’abı islenebilir. Bunu ancak bir 
misâl olarak arzediyorum yoksa hiç 
şüphesiz ki bir ormanın işleyebilmesi 
ve muhtemel olduğu tesisat mikta
rını o orman üzerinde tetkikat yap
madan peşinen tayin etmek kabil 
değildir.

Yirmi beş sene sonra memle-



: 27

ı&S&ı kalması tehlikesi
v»>k?«~ Zira bu gim genç olan 

$ıkr tssnanlar o rematşki kadar 
kahöi intifa bir hale geleceği için 
vescûîi bakliyenin inkişafı dhlayb 

-i^pîe şimdi işle^âteöe^t' kâr temin 
etmeyen pek ufak orm anlar da 

«®P^e bilir.
Yirmi beş seneye kadar bu gün 

bulunan ormanlar İşle
meye haşlar aynı zamanda tesi- 

bulunacağı için daha 
a r  miktarlar dahi içlense yine kâr 
temin edilebilir.

Bu günkü istismar tarzı sana- 
3hs&i >mkâşafına manî olduğu gibi 
ormanların da tahribine sebebiyet 
vermektedir. Ancak ormancılığa 
taallûk eden tasımlar tahminimizin 
haricindedir^

Bir de {GantmeÖi) tabir edilen 
Bss/34 milimetre kalınlığında fakat 
p S r m aŞar^ob^ ^rb u ı^b tın  boyu 
1.5 ilâ 4 metre ve vasatı olarak 
2 J 5  metredir.

Damga kırmızı renk ile vuru
lur. Dördüncü smıfa Mavi boya 
2e daröjgaf vurulur.

A vn^dryuda İtalya hududun
d a  vazonda teslim İtalya piyasa- 
iSHBte felep etöği mallar (Lâdin 
ve Köknar karışık tahtaların kenar* 
h t ı  gayrı muvazi.) 29 liraya sa-

Traversler vagonda teslim 
(230) kuraş. Beheri Dünya piyasa- 
9 ı1 «fiğer Satış hatlarından bir 
kaç m rrmme:

İtalya Milano fîatlan Köknar 
ve Lâsfîn mabtötu 1 sınıf m etre

iöik'abı tah ta  (51) Türk lirası Tî 
sımf (32) Türk lirası. Bu fiatta 
bütün nakliyat Roma piyasasında 
i  sınıf Köknar. Lâdin (55) lira. 
Kayın yerli malı (39) lira SLAV 
Dünyâ malı (70) Türk lirasıdır.

İsv içre:
' İsviçre dâhilinde vagon, teslimi 

inşaat haşebi (30) diğer kereste 
(34) liradır. Buna Köknar ve Lâ
din karışıktır.

Fransa'nın şimalinde inşaat ha- 
şebi (30) lira cenubunda (34) li
radır. Bu da Köknar ue Lâdin ka
rışıktır.

İşte biz de işletmelerimizde bu 
fîatîarlarisatiş tap a rak  kâr temin 
edecek maliyet fîatlan üzerinden 

"K h sâ ld e  buhmabilmeliyiz. Bura
da fbsT bir surette , bu gün bu 
tarzda İstihsale manî olan avamili 
Rayalım:

Y '^ ak îiy a t:
Burada ormandan Fabrikay&-ve 

Fabrikadan iskeleye kadar olan na- 
kliyatı yekdigennden ayırm ak îâ 
zımdır.

Bu gün ormandan Fabrikaya 
nakliyat büyük işletmelerd e orman
dan vesaiti nakliyeyely& buradan 
Fabrikaya olmak üzere ila saftadır. 
Halbökİ ;üfâk işletmelerde orman
dan doğrudan'doğruya Fabrikaya 
nakledilir.

Kullanılan usûl umumiyet ıtiba- 
rile sürtmektir 4 . v e  6 metre ola
rak kesilir bir de bunlara 20 santim 
kadar uç payı terk  edilir.

Bu nakliye usulınde tomruklar 
toprak üzerinde sürüklenir zayiat 
fazladır. Başlatm a zincir takmak
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içm kertik açılır yahut bir çubuk 
çakılır ve zincir buna raptedilir.

Her hâlde bu usûl fazla zayiata 
ve mamulâtın dun kıymette obuası- 
na sebebfvet verir. Hâlbuki Avrupa- 
da tomruklar umumiyet itibariîe 
biç olmazsa çift boyda olarak nakl- 
ohıöur. Bu suretle hem nakledilen 
parça bedeli azalır ve hem de zayi
at miktarı azahr ayni boy itibariyle 
Fabrikada serbestli hareket temin 
edilir.

Ancak uzun tülde tomrukların 
bu günkü tarzla nakilleri mümkün 
değildir. Bu nakliyat usulinin eSasîi 
bir surette değişmesi lâzımdır. Biz
de yalnız umumiyet itibariyle sırtlar-' 
dadır. ve nakliyat sırtlarda yapıl
m aktadır. Hâlbuki kaide olarak 
ormanlarda nakliyatın vadilerde ya
pılması ve bu hususta evvel emirde 
meccatfî bir kuvvet' olan cazibei 
arziyeden istifade edilmesi esastır.

Aynı zamanda sürtme suretiyle 
nakliyat ancak bir kaç (Azamî) 3 
kilometrelik bir saha dahilindefafc- 
bik edilmektedir.

Daha uzak mesafeler içimîğkay- 
dırmacıîar tahtadan sürtme yolları 
Hayvanla, işleyen dekovil tahta 
raylı dekavil. su olukları gibi va
sıtalardan istifade mecburiyeti 
vardır. Bu vasıtalarla daha kolay 
ve ucuz nakliyat yapılabileceği 
gibi daha küllî m iktarda nakliyat 
yapmak kabildir. Esasen böyle 
veeââtı, nakliyenin k â rh ; c&Msme- 
si her hâlde büyük mıktarlarm 
nakline mütevakkıflar.

Binaenaleyh ormanlarımız va 
rM;‘ mikyasta işleyince.. her halde

bu günkü usûîlerini tork 
zUndır.

Bu -suretle tomruklar

Bu esaSSEt dahilinde maliyet 
fîatı hesan ederseK t

Devlete verilen. . . ■ S
Fabrikaya nakil . . 2
Fabrikada jfe^ha fî&fî To
Zazviat %  50 . . . 10
Metre mikabı mamul ,. . . 20
Im aliye. . . . 9

Amorti ve mesarifi unuınıiye. 1
Mamulâtın fabrikada b<=*deli . 9 ‘i -

iî*â£İıyat. . . . . . . . 10
K e le d e  teslim . . ;  33

Görülüyor ki 'iskeleden nakliya
fîati Dünya piyasasınını Franko bor
da .fîatine müsavidir. Demek bi:
kerestemize Romanya fîati üzerinden 
müşteri bulsak malımızı kârsız sat* 
n o a ^ ^ ru z . Halbuki Romanya, k^e§- 
tesinin fiatinı bulmaktaki mfışkilâtı 
yukarda görmüştük. .
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tk  uu; »mâl eden-
kü? *N£tı,ei,4 ve h au a  rivayete 

u E  jsBrejl 'Cv'k  kâr etmeleri iki se
bebe üK^e>te^^ur.

fiathm um  yükseldi* 
|1 1  y^skandaki hesapta ( 12) mili' 

ı>::asûi edildiğini esas, 
etmiştik. Bunların piyasada 

hedefi kara  denizde teslim  40 —■ 40 
İrad ır. Bu şerait; dahilinde kar e- 
viıuuış

2 , — M üstahsiller:
Bu gün umumiyetle kereste mü* 

;£S5$bât3erinıiz ufak b ir serm aye ile 
bîzs&ı kendileri % basanda olarak 
çalışıyorlar. Kendi sailerini ve vaz 
ettikleri serm ayeyi esaslı b ir su
re tte  hesap etmiyorlar. Ekseri ah
valde elde edildiği zannedilen kâr 
serm ayenin bir kısmından bavşka 
h ö t şey  değildir.
B . İp le tm e:

a* Mevadı umumiye:
^^Başaanlardan elde edilen abşa- 

ben islenmesi hakkında mevadı 
umumiden olarak söyHyeceklerimiz 
« g e receğ im iz  noksanlar bütün 
sanayide söylenen noksanların ay-
Rjp2f.

f^JTeknik ve sanayicilik görüşünün 
noksanhğı. Sahih b ir surette hesap 
-com em ek en başlıca noksanlara

^pTcknik malûmat noksanlan:
muhtelif mahalle- 

B B  b ir  çok ufak Fabrikalar 
garAsm. Ekserisinde ahnan maki* 
tudacr | B  kıym ette veya Fabrika 
| | | er i  yerleştirilmemiş es- 
1bböş kıymeti kalmamış makinalar 
ucuz okaalan itibarile tercihen 
y tirz , «dânAs bir kısım serm aye 
buralarda haps ve hem de  mah- 
kûm
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Sanayicilik görüşünün noksan
lığı:

Makinanın bir vasıtadan ibaret 
olup bir gaye olmadığı unutuluyor, 
Makina alırken yegâne fikri alman 
şahsiyet mümkün olduğu kadar 
çok ve büyük binaen aleyh bahalı 
m akinalar satm akta olan Fabrika- 
larrn yekilleridir. Bu gün bilâ mü
balâğa söyleyebilirim ki muhtelif 
kereste Fabrikalarımızdaki maki
nalar bu gün işledikleri miktarın 
kolaylıkla iki mislini işleyebilecek 
miktardadırlar.

Fabrikalarda kullanılacak mü- 
tehassız amele noksanbır. Bu yüz
den m akinalara eyi bakılmadığı 
gibi randm an dûn malın keyfiyeti 
de noksandır. Bu gördüğümüz 
malumat ve ( element ) eleman 
noksanlarım telâfi için ittihazr 
lâzım gelen tedbirleri tam am en 
Hükümetten beklemekh aksızolur. 
Hükümetten beklenecek meselâ:

Karadeniz havzasmda bilfarz 
Kastamoni S anatlar Mektebinde 
bir hiazarcılık şubesi açılmalıdır.

Aynı zamanda muhtelif vesile
lerle elzemiyetten bahsedeceğimiz 
umum sanayi birliğinin bir ihtisas 
şubesi hafinde olmak üzere haşep 
sanayi birliği teşkil edilmelidir. 
Bu birliğin vazifelerinden biri de 
muhtelif mahallerde sanayii haşe- 
diye m üşavere büroları açmak 
olmalıchr. şimdilik İstanbulda bir 
tek büro açılır ve bunun açıldığı 
lâzım gelen vasıtalarla b ü tü n -a lâ 
kadarlara bildirilirse büyük bir 
hizmet yapılmış olur. Bn büro 
gerek tahriren ve gesekse şifahen 
m üracaat edenlere lâzım gelen 
malûmatı vermelidir.
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En büyük diğer noksanımız da 
sanayia müteallik hasabatı tanı- 
mamamizdır. Her hangi bir sanayi 
işine girmeden evel kâr imkânı 
hesabı yepılmak ona gökre lâzjm- 
gelen sermaye miktarını tesbit ett
ikten sonra işe girişmek lâzımdır. 
Halbuki bizde nakadar sermaye 
başaramiyacağı büyük işlere giriş
mek yüzünden mahvolmaktadır. 
Bu hesabat hakkında malûmat 
vermek te  müşavere bürolarının 
vazifesi icabatından olmalıdır.

b  — Muhtelif şu b e le r:
1 — Tahta imali ve talaş :

Yukarda gördüğümüz veçhile 
bu günkü malûmatımızın %  60 sı 
Fabrika % 4 0 1 ise el ve su hizala* 

•riyle imâl edilmektedir. Bu bizar 
mamulâtı gayn  muntazam ve fazla 
zayiatla istihsâl olunmaktadır. Za- 
y iaün inkişafiyle tedricen ortadan 
kalkacaklardır.. Ancak Bilhassa 
Akdeniz havalisinde tahtacılar el 
hizalariyle imâl ettikleri muhtelif 
eb’attaki kalasları hayvan.Sırtında 
sulara kadar naklettikten sonra su 
ile iskelelere indirmektedirler.:

Burada gaye tedricen imalât 
ve nakliyatı daha mihaniki ve mü
kemmel bir şekle sokmak kezalik 
nakliyat meselelerini de islâh et- 
:mek olrnahdır. Ancak bu hususa- 
tm  mütehassıslar tarafından 'ma
hallinde tetkik edilmesi lâzımdır.

Kereste Fabrikalarında yapıla
cak bütün İslâhat teşebbüsleri . is- 
tihsalâtı ucuzlatmak gayesine mün-

iki kısma ayırabiliriz. Asgari ma* 
rafla iş görmek ve artıklardan * 
tifâde.

i A sgari. masrafla iş görmek jjgjjjSM 
en mükemmel m akm alan kullan
malı insan kuvveti yerme makina 
kuvveti ikam e etmeli ve işin inti
zamım temin etmelidir.

. Bu hususat hakkında burada 
teknik m am ulât vermeğe maal
esef imkân yoktui'. Ancak şunu 
arz edeyim ki bu gün Avrupada 
(650) milimetre açakhğmda bir 
katragm sekiz saatte  işlediği tom
ruk miktarı asgari (50) m etre 
mik'abıdır. Halbuki bizde bu mik
tarda ekseriyetle (20) m etre mik’- 
abı olarak hesap edilmektedir: Bu 
suretle bir makin adan aynı mas
rafa mukabil yalnız .% 40 rand
man almak ; suretiyle çalışarak 
Dünya piyasasında mevki ahz 
etmeğe imkân olmadığı aşikârdır. 
Bu dertlerin çaresini m uhtasar 
bir surette umumî kısımda gördük.

Artıklardan istifadeye gelince:
Burada testere taşlaşf ile tah

ta  parçalarını yekdjğeriııden ayır
mak lâzımdır.

Talaştan istifadeyi şdımdilik
terkederek tahta parçalarından
bahsedelim :

Yumurta taş lan  bu arak-
lardan istifade irin  evi biı: vasi-
tadır. Bundan sonra kutu ve san
dık imalâtı gelir. Üzüm, incir, Yu
murta, Elma vesair m eyvaiann 
ambalajı için kullanılan kutu ve 
sandıklar bu m eyandadır.

( var jatıf olrnahdır. Takip edilecek yoŞil



Ormanların tahdit meselesi

:v;&sf eveî ecnebi bir
tahsil görmüş bir hâ- 

’İ Â ^  î^sseşçryeti idden edilen bir 
ortûasan keşfine gitmiştik, ormân- 
vla r*ıh^tsi7. katiyat vardı, orman 
lâseres* |||st^sşafeız katiyata ura- 
a » ö aa t etmiş bilcümle mamulatım 
za;>t ve müsadere:- ederek orman
daki faaliyetine nehayet vermiştir.

♦Ihman sahibi bSâhata mahke
meye müracaat ederek arazisinin 

talep etmi&^arenm tensibi 
veçhile keşifde hazır bulunmak 
■»fere aynî günde ayni mahalde Hâ
kim beye mülaki olmuştum. Şark, 
’&s&p hudutları cebel. beleni gibi 
gğbyri. muayyen noktalarla tahdit 
edilmesinden işbu noktalara sabit] 

ffiftiâgBe bakılmayacağını ve devlet |  
ormanlarıyla iltisak ve mücaveretin- 
den bahs ederek senet muhteviya
tında yazdı dönüm mıkdarma iti
bar zarurî bulunduğunu serd ede
rek iddiamda vâki İsrarım üzerine 
Hakim bey bana şu suali Sordu.

B u görülen orman sizin midir? 
I lp ö ^ ^ te ıa n  idaresinin mi? Bu or- 

marun ismi ve  m akta num arası 
■w ® ? Bu orm anın haritası mev
cu t umdur? hudutları tafsil en ida
renizde mukayyet midir? Bunları 
isb a t etmek üzre ormanın harita
sı®  berberin izde  getirdiniz mi?- 
diye sorara»? üzerine b ir  müddet 
ahklaşrarıştrm.

B r  az eveî bulunduğu mera- 
}eke&& orrrraölarKîdan kemali ha

raretle bahs eden Hakim beye şu 
cevabı verdim. Hâkim bey. sizin 
gördüğünüz memleketin otmanları 
tel örgülerile. hiç olmazsa hudut 
tâşîarile tahdit edilmiştir.

Hudut- taşlarından * içeri giren 
hayvan vurulur, insan ağır surette 
cezalandırılır. Âğaç değil bir yap
rak bile koparamazsınız, kanunları 
kat't. cezalan şedittir. Ormanları, 
hudutları haritalan, planlarile taf- 
sılen idarelerinde müseeceMir. 
Çünkü o memleket senelerden beri 
refah ve hukîr içersinde yaşamıştır. 
Bizler ise henüz bu vaziyette 
değiliz, memleketin, vatanın mu
hafazası noktai nazarından Öyle 
mübrem ihtiyaçları var ki orman 
larm tahdidi meselesi* solda kalır.

Evet tahdit meselesi Çök 
mühim, onu idare müdriktir. Ait
miş sene evvel tanzim edilen or
man nizamnamesinin ük maddesfv. 
devlet ormanlarının tahdidinden', 
bahs eder, o rm an larç ivar . v-e 
derıirundâki köyler halkı mütemadi' 
surette ormanlara hucum ederek 
bir avuç tarla.için binlerce İha kıy- ; 
metinde ormanlara ateş vermekten 
çekinmemektedirler. Hâkim beycür- 
mü meşhut halinde elde edilen bir 
mücrimin mahkemede sümmet tedâ
rik bir tapu senedile kurtulduğuna 
çok şahit oldum-I. Mtekhn şahit 
‘olduğunuz şu bir avuç tarla! için 
binlerce dönüm vus'unda ve bin
lerce Hrahk sinni kata Vasıl ohna-
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mış şu zavallı ağaçlar cuz*î bir 
menfaati şahsiyeye kurban gidiver.

Pek müteessirane söylediğim 
son sözleri Hâkim bey zapta geç
irirken beride düşünüyordum. Ha
kikaten bu münazaalara bu vol-

suzluklara set çekmek zam anı 
gehhişfh’. Köylerin bu vaziyeti, 
ormanlara olan taarruzlar artık 
akim  kalmalıdır. İdare ken d i ma
linin hakiki hudutlarım bilmelidir.

fcü r  hudutlarından. tarlalardan

$ Igg sg— ■— ■— “—

.Geçen nAshada bahsettiğimiz; kocaman ve saldide ağaçlardan: gövdesinin 
altından bir şosa geçen ve Amerikada vaşıyan bir Sequoia ağacı

ormanlar ayrılmalıdır. Tahdit çok 
mühim, ormanlarm muhafazası 
noktai nazarından çok lâzım bir
keyfiyet.........  yeni orman kanunu
çıkarken- bu ehemmiyetli nokta
lım da nazan dıkkata alınması

muhterem müdürü umumîmize dü
şen kutsî bir vazifedir.

. Koça? ve mtreradı ormanlar’ 
fen memura

M* Necmeddin

mSBKmmmm



Yenizelanda ormancılığı

Yeö**e*anda ormancılığı: hak- 
H H |  muhtasar bir fikir veren bu 
aiefeıJeyi enteresan olmayan bazı 

tay etmek^*etiîe<Silva' 
^ecHttia^mdan tercüme ettim. Me- 
ksde mesa^ketimiz oröiancılj^ını 
R  suretle idare edeceğimiz hak
kında bir fikir virtsek itibarile 
şayanı dikkattir. Bilhassa Y'enize- 
kmda’da ormanlara karşı yapılan 
itina ve kemâî ve ormanların mu
hafaza^  zımnında tatbik edilen 
bütün icraat, bizde bir numune 
ois&Sir.

YemzeJandkûnam yüzlerce nevi* 
eşcarm dan yalnız takriben yirmi 
kadarı sanayi basebiyeye elverişli 
kereste i ta  ederler.

Bundan d a  seidK nevi .eşcar 
îa z a r  fabrikalarında imal olunur. 
Ahşap ticâresti. noktai nazarından 
oîan eh eram iy efa iıie  göre bunlar 
berreçbi atidirler:

1 1 E3>en Rimtt« Kabâkatea.
Matsc. T atara  ve Kotukufcok - Kiri

p g g  M eşhur K opar çamı veya 
K am i ladini.

Z 1 Beyaz ve fcırmm cenup kat*

K am i' bunlar mey ânında en 
j f e nfaeSâadg.

-• Hükümet orman idaresi
189b, senesinde hükümet Ziraat 

nezaretine cer ornjançj&k - şubesi

ilâve etti. Bu şube derhal tahrip 
edilen çam mmtakâlannm feşcirine 
mübaşeret ve adanın şimal kısmı 
Rotama mmtakasında . bugün halâ 
mevcut olan fidan bağçeîerini ve 
cenup fosminda fidanlıklar tedarik 
etti.

•ş3Şfe)ewel 1920 senesinde esaslı 
bir onnan siyâseti takibine karar 
verildi. 19221 senesindenberi 'ilmi 
bususata yükufu olan bir nazır ta
rafından idâreyMiîmek üzre husu
si bir orman nezareti teşkil edildi, 
îşbu nezaretin kadrosu 115 me
murdan ibarettir.

Onuazı s iy a se ti •

Millî orman siyaseti m uhtasaran 
berveçhi R  hedefleri takıp ederg^

1: fimi hususatâ müstenit kâfi 
ve devamlı, mahalli pazarına ahşap 
teshinini temin eden b i r . orman 
idaresi.

i 2 Hükümet ormanlarındaki ha
fi erazinin ve tahrip edilen orman- 
J&rm Orman haline ifrağı.

3 :  O rm anlann amelî muhafaza 
v e  teşciri suretüe daima bir iklim 
tedariki,

4 : Hususî ormanlann kontrolü.

Ormanlann mesahası
Ormanlann mesahası kczfiyeti 

19231 senesinde ikmâl edilmiştir.
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Neticede 5,2 m ilyon hektar vus a* 
finde b ir orman sahası mevcut 
olduğu ve umum erazroin % 16.1 e 
te  kabul eylediği ve bu miktar* i an 
2.2 milyondan fazla bir saha res
men «İstifade ormanı > namı altın
da sınıflara taksim edilmiştir.

Devlet ormanları taksimatı

Yenizeland ormanları İktisadî 
ehemmiyetlerine göre dört kısma 
taksim olunur:

a) Yağmur ormanlan. burada 
efi ziyade porsuk ormanlan galip
tir. Bu ormanlarda üç tip tefrik 
oİunur.

.1: Rimu onnanlan: bu orman
lar bütün yenizelanda'mn alçak 
siŞSei cibalini ve irtifaı 700 met
reye kadar olan eraziyi işgal eder
ler. Ve eia:sik yetiştikleri mmtaka 
adanm garp sahili ile cenup ve 
şimal kısmın vasatıdır.

2 : Totara mmtakası: yağmur 
ormanlan mmtakasmm yabis ma- 
hallerinde ̂ bulunur. Burada en kıy
metli meşcereler adanm şimal kıs
mının şark ve merkez taraflanıı- 
dadır.

3 : Kâbikatea ormanlan: adanm 
şimal ve cenup kısmının alüvyon 
mmtakasmm alçak kısımların da 
bulunur.

B :  Kayın onnanlan .: adanm 
Cenup kısmında 350 ve 1350 metre 
arasındaki m anafikta tesadüf edilir
ler. «Şimal kısmının sıcak manatı- 
kmda 700 metreden yukan çıkmaz
la r ve tercihen merkezî sahalarda 
neşvü nem a ederler.

C: Kauri ormanları. Kapa! cam
lan tarafmdan tegaîlüp eddîmşb*?*- 
dir. Bunlar adanın şimal kısmında 
mahduttur.

D : Zivaî ve mahlut orm anla
menşei İtihariîeec;nebive 'Faıten
mrntaksısı ve Sp&ağntima rnüsabi
teşekküj - f.t ihtiva ed<>n c » _ I

saklan 1ÇK:serivetkî sunklı7ik
ğmda ve şucey:rat onnanlanr
teşkil e<ier

Yenizellaadada takribeıı iki' -mi]
von heiTplf şacevrat ıre c«ıhhklarl
mestur sal[ta mev<îUt olujj ormaj
idaresinin fikrîne re bu şafe
orman teşkiline pek müsaittir.

Bu kısımdan şimdiye kadar 
25.000 hektarı teşcir edilmiştir. 
Ramı. Kahikatea ve totara. bu üç 
nevi eşcar yenizeİandm en ziyade 
münteşir eşcanaır. Bunların yanın
da yumuşak ve sert haşepîi eşcar 
nisbeten mühim bir mevfat^ işgal 
ederlerSede. şukadarki bunlardan 
bir çoklarının kıymetleri mevziîdir.

M ahsulâtı h aşeb iye  v e  harik  
m uhafazası, teşc ir

Ormanlardan^istifade hali ha
zırda muayyen hatlar dahilinde 
vaki olmaktadır.

Kemale gelen meşacir — şuka
darki bu gibi meşcereler hükümet 
için bir maksadı mahsusa lâzım ol
mamalıdır.— tahmin ve takdir edi
lerek alenen müzayede- Üe;' satıhr. 
Diğer taraftan katiyat talimatna
mesinde ağacm kutur ve irtifaı ve 
nakliyat hususunda şiddetli mevat 
mevcuttur.
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karşı tam am ıle hti* 
ssast tertibat ittihaz edilmiştir. Or- 
mas* sishalan harik m m takalarm a 
i tâ k d t e^l&uiştir. Şimdiye kadar 
^  hfcrik mm takası tefrik edilmiş 
| | i | | |  sahası (650) l>in hektardır.

K arık  karakolları, harik kule* 
afe^"«ftö*ââ î&rıMerme karşı fahri 
mücadele ye ihbar müesseseler! 
ve bu bap ta  terbiyeyi propaganda 
harik  m ücadele tedahirini ikmâl 
ederler.

1922 senesındenberi hüküm et 
ta ra fından  yapılm akta olan teşcir 
am ehyesi daim a sahasını genişlet
m ek suretile  icra edilmekdedir. 
İk ind iye  k ad ar bu m aksat için bir 
milyon S terling  lirası sa rf edilmiştir.

Htevakkat. daimi fidanlıklar 
ve garsiy at

M uvakkat ve daimi fidanlıklar 
teşcir krogram ını tacil ederler. H ü
küm et fidanlıkları (40) bin hektar 
vasatında olup bunun % 70 şimali 
yenizelandam n dünyaca m eşhur 
Rofcorua m m takasm da ve % 30 
adanın cenup kısm m da kâindir. 
A danın cenup kısmının souk iklim 
m m takasm da hemen bütün m enşei' 
Avrupa ve Amerika olan eşcar 
tecrübe edilmiştir. Bugün başlıca 
d-"rt çam nevine hasri itina edıl- 
mektedir. B unlarda I P inus radiata 
P. pooderosa, P . Laricio ve Duğlas 
kgfaönd ır. Şim alde bunlara ilâve
ten Avrupa melezi ve Korsika ça- 
1ü  badehu pek eyi netice veren 
bit kıssa Okaliptüs dahi mevcut-

Adarım şûaâl ve cenubunda 
repıkag 5danbklarma kâfi ve hu- 
SöSL belediye ve kuranın Sbtiya-

H  : S

cmı tatm ine kâfil vasi daimî fidan
lık lar dahi muhafaza edilir. 1927 
senesi nihayetinde bu fidanlıklar
dan İ 225 |  milyon fidan istihsal 
edilmiş ve bundan i 150) milyonu 
hüküm et repikağ fidanlıklarına 
sevk edilmiştir.

Hususî teşcir faaliyeti

Yem zelan'da ( 60 ) senedenberi 
m uhacir yerleşdirm ek poletikasj 
takip edilmekte ve m uhacirlerde 
vasi surette  eşcer garsm a olan ha- 
ves ve şevk uyanm aktadır. Vaktile 
hüküm et m uhacirlere, belediyeye 
veya kuraya orm anca fakir man- 
tikaîarda 1 - 2  hektar hali erazi 
hediye ediyordu. Beher hektar 
m ukaddema yazılan usulde orm an 
eşcarüe teşcir ediliyordu. Vakit 
zemanile erazilerini teşcir eden  
köy ve belediyeler bugün bu or
m anlardan azım hasılat alm akta
dırlar. Muhacirlerin çoğalması v e  
erazinin kıymetinin tereffuu hâjse- 
bile hali hazırda hediye nam ı altın
da halka erazi te v ^  edilmemekte
d ir. Bugün orm an idaresi, belediye 
h alk^ve köy orm an idarelerine ' v e  
hususi orm an cemiyetlerine milyon
larca fidan m aliyet fiyatına sa t
maktadır. Bu suretle 1915 senesin- 
denberi (25) milyondan fazla fidan 
yukarıda beyan olunan müess€&ata 
teslim  edilmiştir.

Tohumun cemi keyfiyeti hususî 
bir dikkat ve itina de icra olunur.

Takriben iki milyon tondan 
fazla tohum senevî orman idaresi 
tarafından satılır.

Hükümet orm an idaresi hususî 
teşcir faaliyetim himaye ve tacil

için lâzımgeien bilcümle fedakâr 
lığı İfadan çekinmemektedir. Ez
cümle, dmî ve fennî nesayih ve 
hususî dersler, konfranslâr ve pro
paganda m evadı verir ve garsiyat 
p ilânlan tanzim eder. Halkın or
m an için alâka ve sevgisini tahrik 
ve uyandırmak için mümkün olan 
her tedabire m üracâat edilir: zira
a t  -cem iyet ve sergilerinde halk 
konfranslan verilir, filimler irae 
edilir, vasi m ikyasta tayyare de 
beyannam eler tevzi ve mektepler
de talebeye' orm anlar hakkında 
m alûm at i ta  edilir.

Hem en (1000) Yenizelanda mek
tebinde küçük v e . büyük orman 
fidanlıkları meycnttur. Bu âdet 
daimi surette tezavüt etmektedir. 
Hüküm et mekteplere lâzım olan 
tohum ve fidanları mecanen ver
ecektedir.
Orman m ek tep leri v e  İlmî te tk ik a t

Ormancılığm teknik ve ilim 
kısmı Christchrch daki darülfünuna 
ilâve edilen orm an mektebi .tara-, 
fundan te'm in edilir. Aückland da
rülfünununda dahi ormancılığa ait 
dersler takip edilmektedir. Orman 
idaresi tarafından yazılan ılmî te t
k ikat ormancıhğile>4îâka .ve mü- 
nesebettar olan bütün bususatı 
şam ildir...

' Zeriyafc, ğâi’sivat, tecessümü eş
car, iimarnen ye yeniden teşcir, 
eşcar muayvenesi, vubuseti hava, 
sm ri yubUS^t tecrübeleri, aşı ame
liyatı haşebın taktiri, tenkih ahşap

kâğıt imali, reçina istinsah ve*a 
işbu tetk ikat ve L aburatvarkrd ;ık  
taîıarriyat tecarubden darOjfönun 
lar canlı ve pratik hisseler pJtrlzr.

Katiyat ve nakliyat
E şcann katinde *Yankce- haf

tası istimal olunur. Destere ile  ka- 
tivat daha zivade < Schrott sâge > 
•denilen destere ile vaki olur. Mü
tebaki İmalât hükümet ormanla
rında buharla müteharrik hızar 
feb rik a lan . tarafından icra edilir. 
Bu fabrikalara eşcar « Kauri > Sar 
hasında olduğu gibi, ya  çay ve nehir 
vasıtasile veyahut tiren ile sevk 
edilir.

Bu gibi vesaitten başka ahşap 
oluklar, beygir arabaları, havai 
kablolar dahi mevcuttur.

T icreti h aric iye

Yenizeland 1925 senesinde yu
varlak olarak 25 milyon metro mi
kâp mamul ahşap ihraç etmiştir. Bu
nun % 75 Kahikatea ve % 10 Rimu 
ve takriben % 5  şe r  Kauri ve kavin
den ibarettir. Bu ihracatın kıymeti 
« 377,000 |  sterling lirasm a baliğ 
olmaktadır. Buna mukabil 582,000 
sterling îma^||dçymetmde 2 5 r . mil
yon m am ıil ahşap ithal ediyordı ki 
bu m eyanda % 35 Amerika yumu
şak ahşabı, °/0 25 * A üstraliya se rt 
ahşabı ve °/0 16 Sedir ahşabı 
mevcuttur.

Müuih : 22 2îîsan '-30 
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Avdan ve Avcıdan

%3$evs8u avı -  Bakasu Yelve 
avı yamılir. Tilki ve- porsuk ya

vrulan yuvaların sathı türaptaki a- 
ğrd&n kapatılarak inkitaı teneffüse 
sebebiyet verilmek sureti! e yakala
nır. Gecen savıda bahsettiğimiz mu- 
zur hayvanlara karşı mücadeleye 
devam edilir.

Mevsim nasihati : - Hiç bir tü
fekçi veya fabrikanın ajanı olmadı- 
ğnm peşinen söyledikteııfeonra su 
noktayı hatırlatmak isterim: Bir avcı 
ihmaleıme^ek şartile her zaman si
lâhım yeni^veşşağlâm olarak kulla

nabilir., silâhlarda en usta avcının 
bile «özünden kaçabilecek ve .âtisi

yatla hareket etmek lâzımdır.
Karacaıım tabiatı: — Eıı ziyade 

baltalıklarda ve genç, sık korularda 
yasar. Dişileri Ağustos’ta kızışır, 
ilkbahar sonlarında doğurur. Yazın 
^Çırü hâlinde yaşamağı tercilı eder. 
Katır tırnağı, ve Böğürtlen'i çok se
ver. Sürek avile avlanır, Şimdi av
lanması caiz değildir.

Köpeklerin terbiyesi: — Bazı 
köpekler evde oda kapılarım veya 
yeri ve yerdeki halıları tırmalarlar. 
Bunun için en iyi çare köpeğin 
tırmaladığı yere burnunu sürüneli 
ve sonra kapıdısarı etmeli beş 
dakika sonra içeri almalı, bir

ine hoşa git in e \ ecek arıza ve eksik- kere tekrarlayacağınız bu
ameliyeden sohra köpek bu fena 
huydan vaz geçer ve dışarı çıkmak, 
içeri; girmek istediği zeman ağlama
ğa baslar.O »

Köpeğin z e k â s ı — Köpekler 
hayvanlar arasında zekâ itibarile iyi

fer bulanabilir, eğer 3-4 senede bir 
söâhmızı bir ustaya veya mües
sese göndererek tam bir temizlenme 
ve tamir yaptıracak olursanız her 
hâlde eyi bir iş yapmış olursunuz, 
simdi içinde bulunduğumuz bu 
avlar da bu islerin mevsimidir.

-  Bu cins 
kuşlaşan avcılığı cok evlenceli fakat 
bsna mukabil çok güçtür. Bunu 
genç avcılara has bir av telekkı 
etmelidir. Bu avda her türlü şans
ızlığı büyük bir sabır ve tahammül

Yırtıcı kuş avcılığı rak eden bir Yunan’lmın yirmi sene 
sonra memleketine avdetinde ilk defa 
köpeği tarafından tanmmâsı köpek
lerin zekâsına iyi bir misâldir, bina
enaleyh avcı köpeğile bizzat meşgul 
olmalı ve alâka göstermelidir ki

|e kar^imuu!ıS gayet çabuk ve se; i mukabelesini «örsün.
atesetmek- maharet ve azamî ibti- Zoraki avcı

Sürgün avı
( l i l d ı l& l tu  s o m 'd  !

Yaza O : M usute Romz-
Şayi «îû) den 70ab*i

Bir kaç ayıia/ı beri Ortfiztı ve A vV  yazı 
yazaıuaılırn. Rahatsızlığım, haftalığını mani 
ohlu. Sevgili mesleğimize meslekiaşlarımıza 
küçük ile olsa hizmet edemedim. Ormancılarımı* 
zın hoş zamanlarında açıp okuyacak ellerine bir 
kaç autun veya yaprak yazı dizerek veremedim.

Her peyden e \v l yazılarımda yabancılık 
gösterecek eski tamtıraklı terkiplerden, kanşık 
düğümlü ibarelerden, melal verecek uzunluklar
dan »on derece çekineceğim.

Bu yolda meslektaşlarımın daima yazıla
rımı hadde den geçirmeleri için pek yalvarmak 
isterim. Fikrimce her meslekte ilerleme bir az 
çok rahakâr tenkitlerle olur. Tenkitsiz fikirler 
çalnık unutulur söner. Tenkit edilmeyen eser 
mükemmel olmaz.

Tenkidin iç yüzü bizde henüz anla
şılmamıştır. Ekseri tenkit düşmanlığa kadar 
kapı açar. Halbuki tenkit bilakis fikirlerin, 
eserlerin perdahtı veya cilâsı dır. Tenkit edilen 
kimse iyi düşünmeğe, iyi öğrenmeğe mecbur 
olur cevap vermek kafasını yorar. . Tecrübe ve 
teikikaL yapmağa rnustar kalır. Diğerlerinin 
yanlışını çıkarmağa savaşanlar da falso yapma
mak için iyi çalışırlar. Hasılı tenkit sayesinde 
her şey sağlam öğrenilir. Biı sağlam öğrenme
lerde azar azar bizi ileri götürür. Dolabı tanı 
takır olan ormancılığımızda da tecrübe ve tetki- 
kat semereleri olan yazılar ( Monographie) 
ler  eserler _ ler meydana
gelm eğe başlar.

Bir de ormancılığımızda henüz ıstılahlar 
bir araya- toplanmadığından ve pek noksan 
bulunduğundan Avrupa ormancılarının koyduk
ları İstılahlardan istifade edeceğim. Bunları yazı 
ve şekillerle açık ve anlayışlı bir lisanla anlat
mağa, türkçemizde karşılıklarım bulmağa gay
ret edeceğim.

Bn aralık zikri geçen av hayvanlan hak-

*yr**a Jii&jiısuitt nüve <‘*iöcc£itfı. Sunlanu 
misuaj îcşKil .îımluu vc i b ya îiar * fiti a ı) 
cegüij. Lımi cû&tiin Lü i^yJciiklo arkiui&şikiri- 
nuz av hay vanlan hakkında iii*  ktej.tc okuduk
larını tekrar v« takviye .imi? ve bunların fen- 
ııi ısifi'iic*nı«j n.îrt'iıi.âş oIücükİûp vt* y<ıhül fitin* 
takalarımla tx tik leri o hayvanlar hakkın*
da söyJciiiitîfi şjtîyi^ri iyi ai«hin.iu.k \t* luthık 
et/uc*k içi/i k^cüiiĞntiu^ tc(üıkaî yapmak cın^t 
ve nidrakı uyaudınimiş ühu’akiif. iletide avların 
kaç türlü olduğunu aüiatntakta jdik. Ve ^ûr^ûıı 
avından haşlaiiiı-dılû SiiTiçüiı aviiîi Ja onmanda 
ve kırda olmak üzere ikiye aysrnıiçiık.

Bur&I&rclci s ü r ü c ü le r  h ı r
sır&yâ. ğöliııcöy^ kâdâr
olein s u r î ıv ı ı  iu 'ilîiiil t iü r i i ı ı r i i i i i i r .

Sıklık yerlerde devamh mikyas
ımı yapılan suıgûn avla. mda sü
rücü hattını intizam altılıda tutmak, 
bulundurm ak kolayjbir iş değildir. 
Hâlbuki avdaki mnvaffakiyyet te 
sürmenin m untazam  idare edilme
sine bağlıdır.

Sonra ormanın şekîininde neti
ceye pek büyük daisii ve tesiri 
vardır. Bu sebepten sürgün avla- 
rmda hemen daima muntazam ve 
dört köşesî orman parçaları ayrılıp 
seçilmesine itina gösterilir.

Avcılar ateşe başlayınca ve 
sürmenin sonu yaklaşınca sürücüler 
ağır ağır ilerlemeli ve aralarındaki 
intizama her zamandakinden ziyade 
ehemmiyet, vermeli ve riayet et
melidirler. Sürücüler ne erken işe
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>k î ’11;; \ o t \ i e  avcıları bey- hallin yakınından geçmemelidirler.
fuKH* İH'kk îts ok derecede gşoYk- Saha yollardan dolaşmak suretile

gidip yerlerine yerleşirler.
fır tın a lı /a m a n la rda ve .sür* ~J — A vcılar kendilerine veri- 

m eye başlam ak için verilecek  işn- leıı yeri sürm e bitm ezden evvel 
ıvtie. işa lilm en ıesi m elhuz 
ve nm hteıııel »lan yerlerde  
m uayyen  bir saat kararlaş-

Avcdaıın da av sahiple
rine karşı bazı vaziyetleri 
vardır.

1 — Başlıca Tilki [*| 
sü- _ i» avlarında orman ze- 
ımnindaki yaprakların don
duğu zaman çıtırtı ziyade ol
duğu gibi kalın bir kar taba
kası bulunduğu zamanlarda 
se - gayet iyi işitileceğinden avcılar kendi arzıılarile asla terkedemez- 
verleriııe varmak için sürülen ma- 1er. Veya değiştirmezler.

Tilk i

[*] Tilki Can is Vulpes [ < - » işa
ret- hecamn uzun okunacağını gösterir ] 

Tilki et yiyici memeli hayvanlardan
dır. Bu hayvanın mensup olduğu guruba 
Lâhiıııe (CamivOra) denilir. Lâhimelerin 
■iiy+r hayvanlar arasında başlıca iskelet
leri calibi dikkattir. Ezcümle kafa tas
larında kuvvetli adalatııı tutulması için 
< ; Çarın göüs kemiğinde olduğu gibi bir 
‘aiiisn ibikler görülür. Köprücük kemik
ler  ekseriyetle mefkut veya iptidai.

Lımacık kemikleri kuvvetli ve büyük 
tür kemer teşkil eder. Göz çukurluklarile 
kulak çukurlan birleşmiştir. Bunlardan 
başka dişlerinde de bir başkalık vardır. 
Oft. j&p  ek ve azı olmak üzere üç türlü 
dişleri vardır,

Izûsîutk -iamleri :

3 t 3 ,ı | j C j . a  |  dır.

ı *■* Dentes incisivi

c — Dentes canini 
m  — D. molares

Burada Dentes bitince dişler, incisivi 
kesici canini (canis) göpege mensup ma
lar öğütücü demektir.

3 .kesrinde suretteki rakam üst çe

nenin ve mahreçteki alt çenenin birer 
tarafında üç diş olduğunu gösterir. Et 

yiyici bir hayvanın ağzında kaç dişi ol
duğunu bulmak iç n bu rakamlar cem 
edilerek iki misilleri alınır.

Şu hâlde Tilkinin

B B  1 1 1  14 + 16-303 + 1 + 4 2x8 16
dişi olduğu anlaşılır.

Azı dişlerinden üst çenede dördüncü 
ve alt çenede beşinci dişler diğerlerinden 
gayet büyük ve üç çıkıntılıdır, Bu dişle
re canini dişi denir. Bu diş son iki azıya 
nisbeted ne kadar büyük ve çıkıntıları 
nekadar sivri olursa hayvanın o nisbette
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-i — Sürm enin bittiğini ilân 
eden işareti her avcı derhal yakı
nındaki arkadaşına bildirir, ye işa 
reti işittiğine ve söylen ilen  sözü 
anladığına dair cevap alm adıkça  
yerini bırakmaz.

4 — Yerine geçtiği zaman av
cının ilk işi komşusunun hangi 
istikamette ateş etmeğe mezun 
olduğunu sorup anlamaktır.

5 —| Buııu müteakip avcı müm
kün olduğu kadar sessizce yerini 
düzeltir. Çatırdam ak ihtimali olaıı 
çalı çırpıyı bir tarafa  alır. Önüne 
gelen dal budağı yavaşça geriye

yahut ta vana büker. Bundan -'-m. 
tüfeğini doldrarak ateşe amade 
bir hâle kor ve endabt edecş-ği 
m esafeleri talimin eder, girinti!en 
çok arazide en m uvaffakiyetli a teş  
edeceği ağaçsız v er len  güzeller. 
Bunların hepsinden sonra tü fe
ğini baş aşağı koltuğunun altına  
alarak avın gelm esin i bekler, A 
vnı geldiği karşıdan görülm eyen  
sıklık yerlerde tüfeği a teşe  hazır 
bir hâlde iki ehle tutar. Avcı yeri
nin intihabında bulunan lıer hangi 
bir siperden istifade ed ilm esi dü
şünülür. bununla beraber ilerisini 
görm eğe m ani olan bir ağaç göv-

yırtıcı olduğuna ve sıcak kanlı hayvanlar
la taayyüş ettiğine delalet eder. Kurt 
(Canis lupup) gibi.

Bilâkis hu dişin son iki azıya nisbe- 
ten pek okadar büyük olmaması ve çı
kıntılarının küt olması hayvanın sıcak 
kanlılardan mada kurbağa, yılan, sü
müklü böcek gibi souk kanlı hayvanlarla 
ve nebati gıda ile de doyurduğu anlaşılır. 
Ayı - Ursus aretos - gibi.

Bunların bacakları uzun önde beş ve 
arkada dörder parmakları vardır.

Müteieıınin ormancılarımız mıntıkala
rında vurulan bilhassa hu yırtıcı hayvan
lardan kahaf ele geçirince bir koleksiyon 
vücuda getirerek mektebe hediye etseler 
çok deyerli ye makbul bir hediye ve mes- 
leke hizmet olurdu.

Tilki dağlık yerleri ve bilhassa başlı
ca gıdası olan Fare bol olduğundan eı-a- 
zn mezrua ve köy civarındaki ormanları 
sever. Kezalik bu sebepten yapraklı ağaç 
ormanlarını reçineli ağaç ormanlarına 
tercih eder, geceleyin ve lıava iyi olduğu 
zaman Tilki hemen umumiyetle dışarda 
bulunur ve sıklık yerlere saklanır. Bo-

zuk havalarda bir ağaç veyaı taş kovuğu-
na ve yahut ininde yatar.

Geyik ve Karaca yavnâlân. Xdvşdü
ada Tavşanı. Köstebek. Sıvımlar„ Fareler
Hamster. her nevi kuşlar ve kümes hay-
vanatı. Kurbağa. Balık. Böcek. Sümûklü.
böcekler. Bal. Meyva. Çdı?k. Böyurtleıı
ve üzüm Tilkinin gıdasını teşkil ederler.
Lâşe ve bası sıkıldığı zam;in  insan pisli-
ği de yer gıdasını alelade geceleri arar
pek ziyade acıktığı zaman göçe, gündüz
tarlalara Fare avına çıkar. Bahçelerden
tavukları aşırır. Bunları ya kendisi sü- 
mürür. ve yahutta henüz ininden çıkama
yan yavrularına taşır.

Tilkinin kuyruk sokumundan itibaren 
üç parmak kalınlığındaki yerinde kuyru
ğun üstünde etrafı daha sık tüylü viyale 
denilen bir gudde vardır. Bu guddenin 
ifrazata gayet fena kokuludur.

Alelumum hayvanlarda görülen bu 
kabil guddelerin dişi ve erkeğin buluşma
sına yaradığı veyahut düşmanlarını ifra
zatının kokusu ile kaçırmak için olduğu 
veyalıutta hu guddelerin ifrazatı ile  hay
vanın tüylerini yağladığı zikredilmektedir.
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dvgttvtir. ü i xvV ijri AVCI âğ&Cffi ö-
d ik u n * 4 h r .

I&îakdûrde göze çarpacak renk
li ^&İwe gevilmemiş olmalı ve av 

avcı hafi gezmedikçe
tamahebr. En g ü z e l le r -

«sr avctyı göğsüne kadar kapatan
ivkfci’er -us‘ bodur kalmış reçineli
^ u ç la rd ır . Çünkü avcı bunların
- mivıo: t .•etrafı istediği-!pbj görür
ve kolaycai ateş eder.

Av aç ıklıkta 100 ve seyrek-
üste 200 adım, avcılara yaklaşın-
<^  ̂ ârâle£t yer içinde artık tüfek

Ve ancak avlar avcı hattını yar- 
•hiian sonra ateş açılır, hu esnada 
dar zaviyeli endahlardan herhalde 
kaçınmalıdır, yokarda gösterilen 
aaenziller umumi bir kaide değildir. 
Dostlu havalarda yapılan geyik ve 
karaca avlarında son derece dikkat 
ister. Zira mermi Kayın göğdele- 
jm den. ve hatta bazen yerden ka- 
vop fırlayarak öndeki avcılam  
felâketine sebep olabilir. Bu kabil 
avlarda uzak mesafelere ve fakat 
^ c d a r  gözetilmek şartile sürülen 
: içkide avcı hatta, taratma tü
fek atılmağa müsade olunabilir, 
yaralanan avlarm peşine sürme 
*^ca6ezden evvel gidilmez. Eğer bu 
a&sçeı İ sürülen ormana ) kaçmışsa 
[ H ^ ^ S  bir kaçyüz adım gidiiebi- 
îir- S-ârmege başlanacak yeni bir 
,>ri-^na girıraşşe asia takip edilmez. 
'ŞTanşk 3 y  bââhara bulmak için

bir dal kesilerek yere bırakılır. hu 
daim dip taıafımn ucu hayvanın 
kaçtığı istikameti gösterir. Orman
da kolaylıkla görülebilmek ve bu
lunabilmek için bunun yaprakları- 
rnn yukany gelmesine dikkat 
edilir.

Tilkiden maada vurulan avlar 
avcı hattına taşınır. Büyük mik
yasta yapılan mükellef sürgün av
larında bir kaç gün evvel avı 
noktalarına bunları köklerine ka
dar saklayacak yeşil dallardan 
siperler yapılır; veyahut daima 
kullanılmak üzere 0.6 metre derin
de 0-9 genişliğinde 60 veya 100 
metre fasılalarla çukurlar açılır; bu 
sayede avcıların mevkii daha zi
yade eminleşmiş olur. Sıklık yer
lerdeki dar orman yollarında bu 
siperler sürücült-r tarafındaki ke
narlara yapılır; mümkün olduğu 
takdirde bu kabil. yerlerde avcılar 
nn önü istikametindeki ormanda 
0.6 genişlik ve 100 metre tulünde 
biri ortada ve ikisi, yanlarda olmak 
üzre üç yol açılır; bu yollardan 
birisi avcı hattıyle bir zaviye! kah 
me, diğerleri kırk beşer derecelik 
birer zaviye teşkil ederler.

Görülüyor ki avcılık gelişi güzel 
silâl atmaktan ibaret değildir; 
kimseyi bedbaht edecek bir kaza
ya meydan yermeden her yerde 
muvafakiyyetle avlanmağı da öğ< 
reten bir ilim, bir sanAtür.

(Geleceğe: Kırda sürgün avı).
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Tavşan ve Moda
Tavşan, kürkçülükte av hay

vanlarından en mühimleri arasına 
v girerek herkesin kürk kullanma
sını temin etmiştir. Memleketimiz
de- tabii olarak yetişmekte olan 
tavşanlar maalesef cins ve kıymet 
itibarile Dünya tavşanlarının en 
kıymetsizidir. Türkiye’de senede 

.2-2,5 milyon kadar tavşan postu 
istihsâl ediliyor. Bu sene bütün 
dünya ticaretinde durgunluk ol
duğundan fiatlarda büyük bir düş
künlük vardır.

Kürk hâlihazırda moda hâline 
girmiş ve ticarette büyük bir mev
ki almış ve bu hâl bilhassa (Ve- 
ritable) kürklerde fevkalâde bir 
şekil almıştır,: şöyle ki; bu gün 
tavşandan gayrı bir kürk manto 
ekseriya büyük bir âpartıman be
deline satılmağa başlanmıştır,. bu
nun içindir ki çok üreyen ve çok 
aylanan tüyü boyayı güzelce mas
seden tavşan, diğer hayvan kürk- 

'taklide çok müsait oluşile 
satış ve kullanış itibarile diğer 
hayvan kürklerini pek geride bı
rakarak batının ucuzluğu sayesin
de umumî kürk alım satımının 
% 90 ını teşkiletmekte bulunmuş- 
tur.

Kürkçülükte en ziyade rağbet 
bulan tavşan iki cinstir: Birincisi 
âdi Adataşam diğeri de Tüylü tav- 
şan’dır. Ehli Adatavşam yabani
sine nazaran tüylerinin gevşekliği 
hasebile daha- kıymetsizdir. Ada- 
tayşanınm kürkçülükte mühim bir 
mevkii vardır, bu hayvanm postu 
Lutr, Kastor, Biber taklidi olarak 
pekçok imâl edilmektedir ki bunları 
aslından tefrik edebilmek için ya

iyi bir kürkçü ve yahut hayvanat 
mutahassısr olmalıdır.

Tavşanın kürkünü boyayarak 
diğerlerini taklit etmekte Alman’- 
lar dünya birinciliğim' atmışlardır, 
kimyevî boyacılıktaki maharetleri 
bunun yegâne âmili olmuştur. Al
ınanlara rekabete çalışanlardan yal
nız bir Fransız fabrikası son iki 
sene zarfında Lutr ve Biber tak
litlerinde muvaffak olmaya başla- 
mjjÇŞ$ve fmragm düşkünlüğü , (saye
sinde rekabete muvaffak olmuştur.

Kolombia tavşanı da denilen 
Adatavşam birçok memleketlerde 
hususî snrette üretilmektedir, mem- 
leketimizde de yetiştirmek mümkün 
ve şayanı arzudur.

Bunun için fazla bir masrafa. 
ihtiyaç yoktur yalnız yılan, yırtıcı 
kuşlar gibi düşmanlardan vikaye 
ve muhafazaları lâzımdır ki buda 
temin edildikten sonra müteşebbi
sine mühim bir kâr temin etmesi 
muhakkaktır.

Tüylü tavşan postundan Samur, 
Şinşile, Sincap ve Tilki taklitleri 
yapılıyor fakat bu cins Adatavşam 
metanetini haiz olmamakla beraber 
iyi bir revaç temin etmemektedir. 
Adatavşam postlarından beyaz ve 
gri renklilerden boyamaksızm yal
nız tabaklandıktan sonra da istifa
de kabildir.

Memleketimizde  ̂ pekçok avla
nan Alacatavşan (Âdi dağ tavşanı) 
en ziyade tüylerinden şapka imali 
störetüe istifade edilir ve peh ba
balı şapkalar yapılır, derilerinden- 
de ince güderi İmâl edilir.

' Kürkçü 
Adtü&adjr
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Domuz ve Domuz avı
A s a f  rcıua l <]ea

Y aban Domuzu memleketimizde 
çok a\W«ur. kö\dulerimizrn büyük 

m eydan^ getirm eye ça- 
Iiştığ  mahsulü bîr gece içerisin-; 
H  m ahveden bu muzır hayvandan 
v aa ı yanm am ış çifcimiz hemen yok

Domuz en ziyade ormanlık ve 
çahkk yerlerde saklandığı ye ba- 
m kkkk. solak yerlerden hoşlandığı 
için « a  ziyade buralara civar olan 
şa rla  ve çiftliklere m usallat ve 
iövfe lerle  çiftlik sahipleri bir ta ra f
tan  banlan, avlam ak ve diğerta- 
raftan  da mez.ni arazide geceleri 
a jeş yakmak, gelenleri vurmak sü
ren le mücadeleye m ecbur kalırlar.
j§!||N2f sPsM lS

Domuzun postu Domuz ipeği 
seri kıllarla örtülmüş ve 

: jc? sir kil renginden daha açık 
renkle bir halka de boğumludur. 
Ahundan Osurtma kadar uzunca 

mürekkep bir yetesr yar- 
»i_- kulakları düzgün ve ince tüylü, 
gf^ffggf l ll  ince, bir dem et kıl de 
ijöBzeyyeısiir.

Y avnâarm  postu ihüyarîarraki- 
a e  bic&ceBâez. Bunların donu beyaz ■ 
v e  sası esmerden mürekkep bir 
7»rç»«r* ezerine kirli sa n  esmer .ve 
v ^ r ı i  çagileri havidir.

Baylan umumiyetle 1,60, kuy
ruklar. M. kadardır. Kn ziyade 
övaiik v«î akak, «iağlık ormanları

pek sever ve çok bulunur, vasi 
ormanların dahil veya civarla 
rındaki bataklıklarda, çamurlar 
da yuvarlanıp yatmaktan pek hoş-' 
lamr. Domuzun mevcudiyeti bu 
gibi bataklıklarda tesadüf| edilen, 
yataklarından ve çamura bulanan 
potunun ağaçlara bulaştırdığı ça
murlardan pek çabuk anlaşılır.

Domuz, ekseriya göçebe hâlinde 
yaşar ye bir mmtakada muvakkat 
bir müddet için kaybolarak başka 
bir mmtakaya geçer ve bir müd
det sonra tekrar eski yerine dö
ner. dehşetli yol yürür ve koşar.

Mezruattan bilhassa Mısır ve 
Patatesi çok sevdiğinden ormanlar 
civarındaki Mısır ve Patates tar
lalarının daimî bir ziyaretçisidir. 
Geceleri ormandan çıkarak tarlayı 
alt üst ederler ki yavrularile bir
likte yapacakları bir akın netice- - 
sinde bir kaç saat zarfında bir 
köyün bütün mezruatmı mahvede
bilirler. Ormanlarda ağaç tohumla'' 
nnı, toprakdaki böcekleri , tarla 
fareleri, Köstebekleri, Tavşan yav
rusu, Geyik ve Karaca buzağda- 
nnı, Kuş ve bilhassa Keklik yu
mmalarım yemek suretile yalnız . 
ziraate değil avcahğa ve orman
cılığa da ziyan yaparlar. Böcek 
ararken burunları ile toprağı sa
ban gibi sürerler ki eskiden bu 
hayvanın şu. suretle ormancılığa' |

M

M
ri

g
H

İZ.
faydalı olduğunu zarıcderlerdi hal
buki yaptığı ey ilik hasıl ettiğ i za
rardan kat kat fazladır. Yiyecek 
şey bulamazsa leşleri ■ bile ver.

, Başlıca müdafaa âletleri olan 
ı£yiye uçları gayet keskin, hafif mu- 

kavves ve dudaktan harice çıkmış 
olan köpek dişleri dişilerinde yoksa 
da \bunlar dehşetli surette ısırır
lar. Kızışıma aylan Kânun evvel
dir. Dişilerim paylaşamıyan erkek
ler aralarında kanlı kavgalar yapar
lar. . Gebelik müddetleri dört aydır, 
ve Mart veya Nisanda doğururlar. 
Yavrulan beyaz, siyah ve boz çiz
gilerden mürekkep postunu altı 
aylık oluncaya kadar muhafaza 
eder ve sonra bu post kirli es
mer bir renk alır ki bu zamanda 
buna kara hayvan derler. Bir ya
şma. gelenler analarından ve ken
dilerinden küçük yavrulardan ay j 
nlmazlar.

Hl , ....... • ■ sürünen çamurlar boy ve irafaı
Hayvanat uleması ve-avcular \  , |  - , - • TT. J haa kında eyı bir fik ir  verir. Lyan-

domuzun yirmi sene yaşad^^-£*agajj
kabul edıyöriar. Domuz yaşlandık-

mez ve arka aya^u. 
rın  izleri üzerine la 
lan  kısa ve ylivarlakca, y&my 
len  oldukça nıuntazam dır. nâiiA  
yabanı dom uzlarda bu jmaeı 
hiç birisi mevc ut olm am akla fceı 
her ört a vakıann izi arkadakılercû 
büyük, erkeğm  Yürüyüşü ûi-yHİ* 
daha  âçıkzır. Dişi..arka a y a kla ru 
tem anııie on .ayaklarının ızr üzer 
ne basar. JFfâibukj erkekde böyı 
değildir. H ayvan ihtiyarladıkça iz 
ler arasm da^ı m esafe artm ağı 
başlar. Dişiler de  a rk a  parm aklaı 
nadiren iz bırakır. Yavru dumuz- 
îarm  izleri küçük ve tırnak lan ın  n 
konan daha az aşınm ış olduğu 
cihetle daha güzeldir.

Bu.• nuım sürterek açtığı, çizgi
lerin g e n iş l i  hayvanm kuvvet ve 
cesameti hakkında bir fikir vere
bilir. yatağının muayenesi ve ça
murlu 'olan üzerinden ağaçlara,

ca uzun olan köpek dişleri kıv- ru* r  TJ . 1 . v s liken oldugm ıı» L'Âi’lûnı^ o,Â'/lûP)riû HHMIiiBlDDH 'jİİ'!-, '

dıktan sonra ağaç gövdesine bir kaç 
dis darbesi vuran domuzun pek teiı-

nîır, körlenin,-gözlerine doğra dö* 
ner ki bunlara aynalı domuz der
ler, Domuzun bu dişleri bizde bey
girlerin göğsüne takarlar, bazı me- 
raklılıar domuzu sırf bu dişler için 
avlarlar.

ga anlaşılır. Jiamaıın ou 
izlerin muayenesini çabuk yapmalı
dır. Çüki fevkalâdeseyyar ve göçe
be olduklarından muayene edelim 
derken hayvan savuşaar. gider. Sür
gün ile demuz avı pek meraklı 
ve eğlenceli olduğu kadar da teh- 

Dpmvzj#yı: Domuz,' şmrgün ilkelidir, m endekerirrnzd^ek çok
dövme, ve pusu uslûlerile avlanır. Bir ^ i k  edilen b ^ e k il  avlarda ek- 
yerde domuzun mevcudiyeti ayak 3eüya domuzların pek sevd ikleri 
izleri, , topraktaki yatağı ve burun ÖNa mıtakalarındaki bataklıkların 
ile kazdığı yerlerin muayenesile sazhklan etrafı hayvanlı acılar tâ ra - 
anlaşılır, ve ilticagâin bulunur. Ya- fmdan sarılarak sahverien köpek ie- 
bani domuzun ayak öderi ehlinin- r iıı dışarı çıkardıkları hayvan vunı- 
kindenen başkadır. Ehli domuz lur. Fakat ekseriyetle bu av bir kaç 
arka ayaklarım önlerine birleştir- köpeğin ağır surette yaralanmasa-
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aa, ûhuesiue. avcının hayva&üe 
büyük tehlikeler ve kazar 

^ 8  marn.* ;.ıvıa sebep olur.
RVaabî Anadolu) d a  domuz avı 
İgjâtt ünsu>; surette yciişdirdmiş 
çoban köî »ekleri evi neticeler ver
mektedir. yavTuîarile birlikte bu- 
luuan domuzlar yavrularım tehli' 
kedea kurtarm ak için ekseriya

kendilerini feda eder ve müthiş 
dişlerde önüne ge len  .şeyi keser, 
biçer.

Domuzun derisi, yelesindeki 
kıllarla, eti bizden başka her yerde 
kabili istifadedir. [*j

[*] Domu/uû bilhassa yele kıllarından her 
türlü fu\a ve densiuden ktyoıötli meşin yapılır.

Ormancılık haberleri

Geçen sayımızda muhtelif ta 
yinler arasında Muğla orman mü
dürlüğüne tayin e d i ld im  yazdığı
mız Alâattin B. den inhilâl eden 
Çanakkale orman müdürlüğüne 
İnebolu orman fen okntrotörü 
Osm an B. tayin edilmiştir.

Fevkalâde kongra — O nnan 
mektebi alisi mezunlan cemiyetinin 
iki ay eveî, senelik toplanışında 
akri takarrü r eden fevkalâde, kon- 
grası kurban bayramının dördüne 
tesadüf eden 12 İ Mayıs - pazartesi 
günü sa a t onda, cemiyet merkezin
de toplanm ıştır.

K oşara ‘riyasetine, Mahmut 
S a tir  bey tarafından namzet gös
terilen müderris Tevfik Âli B. inti
hap edildikten sonra cemiyet ta ra 
fından âzaya gönderilen ankete 
gelen  cevap hulâsaları okundu ye 
evvelâ cemiyetin şekli etrafında 
müzakere yapılarak bunun takarrür 
ettirilmesine karar verildi. Mevcut

âza  hemen umumiyetle cemiyetin 
aslî âzasımn yüksek ormancılık 
tahsil edenlerden olmasını istiyor' 
lardı, yalnız bazıları unvanın ( Yük
sek tahsil görmüş ormncîlar cemi
y e t i ) , .  bazıları da ( Türkiye pri 
mancalar cem iyeti) şeklinde tadi
lini ileri sürüyorlardı. Bu mesele 
uzun uzadıya m ünakaşa edildikten 
sonra yükesk örmaııcıhk tahsili 
görenlerin cemiyete aslî âza olarak 
kabuline ve  cemiyetin unvanının 
Türkiye ormancılar cemiyeti olm a-, 
sına ittifaka yakın bir ekseriyetle^ 
karar yerildi ye bundan sonra bu 
şekle göre mzamnanıee:- tadili icap 
eden noktaların; .tesbiti için altı 
kişilik bir komüsyon teşkil edilerek 
saa t on dörtte tekrar toplanmak 
üzere celse kapandı, öğleden sonra 
açılan ikinci celsede komüsyomın 
nizamnamede tadiline lüzum gör
düğü maddelerle birlikte bütün | | | |  
zamname müzakere ve bir çok nok*

B
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talarda ehemmiyetli tadilât yapıl
dı. Bu tadilâta göre asli aza yük
sek ormancılık tahsil edenlerden 
olmak üzere cemiyet unyanmı 
Türkiye orm ancılar cemiyeti ne 
tahvil etmiş, fahrî âzahk kaldırıla
rak  hamı âzalara fahri âza namı 
verilmiştir. İdare heyeti yene es
kisi gibi altı kişiden terekküp ede
cek* ve yalnız âzadan biri neşriyat 
müdürü namile cemiyetin neşriyat 
işlerine bakacaktır. İdare heyeti 
iki senede bir intihap olunacaktır. 
K ongralara iştirak edemiyen âza 
diğerini tevkil etmiyecek ve tekli- 
fatım tahriren kongraya bildûrecek- 
tir. Aslî âzanın cemiyet tarafından 
neşrolunan mecmuaya abone ol
maları mecburi tutulmuştur. Meh
m et Ali Salih B. tarafından divanı 
haysiyet teşkili hakkında vaki tek
lif gelecek içtimada ıiazan dikkate 
alınmak üzere berayı tetkik idare 
heyetine havale edilmiştir. Bundan 
sonra yeni idare heyeti intihabı 
yapılmış ve riyasete yüksek orman 
mektebi rektörü M. Mazhar, umumî 
kâtipliğe a m c n a jn ç ^ .^ ^ ü h e n ^ |: l  
A. Nejat, muhasipliğe İstanbul or
m an fen kontrolörü Yakup, neşri
yat müdürlüğüne amenajman mü
hendisi A. Cevat ve azalıklara da

İstanbul orm an m üdürü Kmm. Bei 
g ra t orm anları işletm e müdür:. 
Emin beyler intihap edilmişlerdir.

Bunu m üteakip cem iyetin ıdarc 
heyeti tarafından tanzim edilen 
mesai program m m  müzakerecim- 
geçilmiş ve hem en aynen  kabul 
edilmiştir. Cemiyet en çok ehem 
m iyet verilm ekte olan ormancı 
m uhtırasının neşrini bu sene be
hemehal temin edecek, neşriyat 
işlerine fayla ehemmiyet verecek, 
her sene memlekette umumî bir 
ağaç bayramı yapılması için ttişeb- 
büsatta bulunacak, ormancılıkla 
alâkadar cemiyetlerle an laşarak  
ormancıhğın taam m üm üne çalışa
cak, Avrupa orm an cemiyetleri ile 
teması temin edecektir. Program ın 
tatbiki için bütçeye tahsisat vaz
e d i l m e ğ i

K ongraya geçen senelerdekin- 
den pek fazla ormancı fştirâk 
e tm iş tir ..

Kongra zah ıdan  yakında neşr
edilecektir.

*
Ahnanya da tahsilde bulunan 

arkadaşlarımızdan Recep B. tahsil 
devresini ikmâl ederek İstanbula 
gelmiştir. Arkadaşımıza hoş geldin 
der ve alacağı vazifede m uvaffa
kiyetler dileriz.

2 2 ----------------------- -----------  Yd : •

Türkiye O rm ancılar C em iyeti: M ektup ve te lg ra fla  teb rikü tta  bulu
na n  m uhterem  zeva t ile Yüksek orm an m ektebi talebe cem iyetin e  teşekkür | 
ve m ukab il tebriklerin i arzeder.

a
H ü â l M atbaası M üdürü  m esâ i : M Ü M İF
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Eminönü Selâmet Hanı birinci kat No. 1

O dun  ve köm ür üzerine

Toptan muamele yapılır

Telefon - İstanbul : 1088

Mecmuamızın birinci nüshası kalmamıştır, diğer nüshalar da bitmek üzeredir, 
arüfrimızden eski nüshalarını tamamlamak istiyenJerin mecmua müdürlüğüne mü*

İdare m erkezim iz — İstanbul Türbe*de Türkiye ormancılar cemiyetinde*

A bone şera iti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300. altı aylığı 150 ku* 
raçtnr- Taa r» ilân işleri için mecmua müdürlüğüne mürâcaat edilmelidir.

Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından ayda bir çıkarılır.
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Orman Sanayii
( Geçen Sayıdan) Yazan:

J)r. T. Âli

Fabrikalar ilâve edilecek bir 
kaç ufak makin a sayesinde artık
lardan bunların imali suretiyle 
zayiat miktarım yan  vanva tenzil 
kabildir. Uzum kutulan ve yu
m urta sandıklan Standardize ol
muş gibidir.

Yalnız İncir ve taze meyva 
sandıklan standardize olunmamış
tır. Bir de Reji sandıklan: m imali 
için kereste satın almaktadır. Bu 
d a  sandıkların kesilmiş olarak iş
tirasına başlarsa artıklar için ye
ni mahreç açılmış olur.

Maden sütunu v e  travers

Orman hasılatımızın bir kısmı
nı da m âden şutunu olarak sarfet- 
mek kabildir.

Memlekette bu gün bu mahsul 
üzerinde iki taraflı buhran vardır.

I — Mâden ocaklannda isti
mali elzem olan bu sütunların 
tedarikinde ocak sahipleri pek 
büyük müşkilâta duçar olmak
tadır.

II  — Zonguldak havzasına 
uzak olan orm anlarda ancak mâ
den sutunîuğu olarak kullanılabi
lecek ince parçalar sarf edileme
mektedir.

Maden sütunluğu olarak mem
leketimizde Kayın. Meşe istimal 
edilme., tedir. Halbuki Avrupa'da 
Kayının istimali ihbar hassası 
olmadığından yani kırılmadan ev
vel çatırdayarak kırılacağını ihbar 
etmediğinden memnudur.

Meşe fazla pahalı olduğundan, 
mebzulen bulunmadığından kulla 
mlmaz. Bunların yerine bilhassa 
Ladin ve sair reçineli ağaçlar 
kullanılır.

Memleketimizde m âden sütun
lara ait önünde mevcut buhranı 
izale için nakliyat tarifelerim  
ucuzlatmah ve uzak mahallerden 
sütun celbini mümkün kılmak 
genç ormanlarda katı tefrik usu
lde kat'iyat yaparak sutunluk çap
ta  eşçar istihsalini mümkün kılma-



kcar, Bu güa Zonguldak cıvannda katran tahnit hususunda o kadar 
k^vUk Kayınlar sutunluk istimali makbul değildir. Tahta traversin  

ka: «dilmekte ve ancak tepe* istimali bütün Şömendöfer işlem e
leriyle dallarından sutunluk olarak sini ucuzlatmaktadır. 
îa&de ettikten sonra diğer kı- Tamamen demir travers , kulla
nanları yürümeğe' terk edilmek- Saksonya ve tamamen ‘tahta; 
wdir- travers kullanan Badin hükümeti?

Diğer taraftan ocak sahiplE nin. Şimendöfer idaresindeki^ mas-' 
ri de reçineli eşçar sutunlan işti- raf hakkında yapılan tetk ikat Ba-. 
malini kabul etmelidir. İdin' hükümetinin 1 ^  m şbetm de

Senevi travers sarfiyatımız daha ucuz çahşdığım göstermiştir, 
mevcut hatlardaki tamirat için Bu gun demir travers istimalinı ter-
(150 0001 ve yeni inşaat için 
(350 000) olmak özre vasati bir 
hesapla (500 000) tahmin edilebi
lir. Bunların Avrupa’dan tedariki 
asgari (2,5) milyon liranın ; h |sç^? 
gitmesini istilzam eder. Halbuki 
diğer taraftan memleketimizde' 
binlerce hektar travers vermeğe- 
müsait olan Kayın ormanları , âtd 
durmaktadır. Halbuki tahta ha-- 
verelerin istimali en mühim demir- 
ihracat memleketleri olan İngil
tere, Belçika, Almanya’da bile 
tahta travers Mamlmaktadır. 
Belçika ve İngiltere de hemenfût: 
mandan mahrum denilecek p | | i  
yeıtedirler. Buna rağmen hariçten; 
İthal ettikleri tahta traversleri. 
bıllanmaktadurlar.

Kayın traverslerim istimalden 
evvel tahnit amehyesine tabî tut
mak yani ilaçlamak lâzımdır. İlâç 
olarak katran mürekkebatı ve sa
i r  mûrekkebztî kimyeviye kuîlam-

Katran mürekkebabm da ite- 
riâe memleketimiz mâden kömür-. 
telinden istihsal kabildir. Hasebin 
vahisen taktirinden elde edilen

^ :dh ^ettirecek:: hiç' bir makul sebep 
yoktur. Esa§,en de,', devlet demir 
yollan tahta ^travers ' mübayasma 
başlanmıştır..

Maîıı^akat,pdunyy eKjomür:
, Yukarda - ö ım ^^anm ızda mü

him bir kısmmım baltalık halinde 
olduğumu’gönnUştük,; v e  bimlarm 
mahsüllenaıden' a n c ^ Ç  mahpukat 
pdunu olar.hh' v e  bir de.’< kömür: 
imali için'yeyir
miz mamulatı kdm y& ^pnin 'iştih- 
salmdeyretifade kabddir.

Odunun m ahrukat: olarak sarfı 
Acaba ormanları: t a h r i ^ S ^ ^ ^ t ^  
bunun men’imi lazimdır, 'ye^âğbr:
m anlanm ızdeSi® & ^J
mahrukattan istifade etmeli midir.

Bu gün onnae|ard|tm; -odjan araş 
odun kömürü istihsahmiz. şu şek?^'' 
ded in .i

Şehevî istihsal * dilen'odun(6p0)y 
milyon kilo ve
kilodur. Bunlardan' s e n e v î^ ^ ^ M k  
bin kilo odun ̂ ve (12): m ifypn^ilo . 
odun kömürü ecnebi m em leî^tleı£ıe 
ihraç edilmektedir

Köylülerin b izza t' ocaklarında

Şayi ^2$ m ; $

ihrak ettikleri odun' miktarı tabiî 
' bundan hariç olup bunun miktarım 
takribi olarak tayin mümkün de- 
gridir/

Bu mes'eleyi evvelâ müterakki 
|p || ormanları muntazam bir idare 

ve muhafazaya tabî bir memleketi 
m isal olarak mütalea edelim:

Almanya ormanlarından senevi 
milyon , metre mik’abı sanayi 

haşebi ve (2!7bmilyon metre mik’abı 
: m ahrukat haşebi:; elde. edilmektedir. 
Bunun^ ^ b e b i  'en mükemmel bir 
ormandan bile elde adilen haşebin 
birJ kısmının sânayide %ayn kadiîi 

istim al olması ve baltalık şeklinde 
idare edilen ormanlardan /elde ed
ilen haşebin mühim bir kısmının 

■ ancak 'mahrukat ̂ Jplarak ;iş£imal 
edüebilmesidir..

Memleketimizde, mahrukat ola- 
- rak haşebin'istimalini meh’e doğru 
bir cereyan^ tevlit etmfk isteyenler 
bühaşsa"' mâden, öç^f.;tsâhipleridir., 
Hatta İktisadî bir edibimiz yahut 

siedıp dm ^kidsatCmm bîr cereyana'
|  ormanlarımızı sobalarımızda yak- 
nuyahm>^ibi:^şahrA|re b ir hitajiyle 
piştar

Hâlböln b.ı^^^^binlerce; metre 
mahrukat haşebi brman- 

İârd^ ehnüypr. mahrukat haşebini 
p ® ^â® |:em te^Y y ap m ak  güçtür. 
Halbuki bazı mevani izale edilirse 
kömürlerimiz Dünya; -piyasasında 
hiç şüphesiz yer tutabileceklerdir, 

^m ^ n â fey h  bu mes’ele böyle ma
hdut bir noktai nazardan değil 
memleketi umumî iktisadi vaziyeti 
itibariyle tetkik etmek lâzımdır..
Ve mâden haşebi ihrak ederek 
mâden kömürünü ihraca çalışma-
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lıyız. Diğer bir sual acaba mahrukat 
tedariki ormanlarımızın tahribine 
sebebiyet veriyor mu meselsidir. Bu 
suâle mutlak surette cebabım ver
ebiliriz. Fakat ormanların tahribine 
sebebiyet veren her şeyi menetmek 
icabetse, ziraatı, hayvan yetiştir
meği, keresteciliği, Ev inşasını men 
etmek lâzımgelir.

• Esasen ormanın tahribine sebe
biyet veren bütün e f  al memnudur. 
Ancak teşkilât henüz bu memnui- 
yetleri bilfiil tatbik edebilecek 
vaziyete gelmemiştir. Hazırlanan 
esasatm tatbiki ile bu tahribatın 
önü alınacağı muhakkaktır.

Buna göre mahrukat hususun
daki gayelerimiz şunlar olmalıdır.

(1) Ketestelik eşçar katedilen 
ormanlarda bu gün terkedilen enk- 
^âz^au mahrukat haşebi olarak 
istifade etmelidir.

(2) Baltalıklardan elde edilmesi 
mümkün olan mahrukat haşebini

^döşistifasale- çalışmalıdır.
(3) Mahrukat haşebi istilısalâ- 

tını tezyit suretiyle hem fazla 
varidat temin edebilir ve hem de 
Saflar ucuzlatılarak hayat bahaklığı
na karşı mücadele etmelidir.

(4) Mahrukat haşebinden senayii 
kimyeviyede istifadeye çalışmahdır.

(5) kömür imalini daha Fenni 
şekillere sokmaya çalışmalıdır ki 
bu noktayi ileride mütalea edeceğiz.

Kaplama tahtası:
Sun senelerin hasep senayiinde 

husule getirdiği en büyük inkılâp 
yapışık kaplama tahtalarının ima
linde ve istimalindeki terfiidir.
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Y ap ;şu  kaplam a tah tası—Cont- 
rpL ^ue speerpU tte  - elyafı m uhtelif 
istikam etlerde olmak özre yapıştı- 
n r a |  asgari üç tabakadan  müteş- 
ekkil ta h ta  levhalardır. Esasen 
s m  tah ta la rı kıym etli tah talardan  
b ir tabaka  üe örterek  kıym etli ve 
güzel bir m anzara verm ek suretiyle 
ink işafa  başlayan  b ir senayi şube
s i hasep ten  yep yeni ve tah talarda 
bulanm ayan m etanet istim al kabi
liyetim haiz bir maddei iptidaiye 
m eydana çıkarılmıştır.

Avrupa ve Am erika’daki inkişaf 
şayan ı hay re t b ir  dereceye varm ış
tır. Yalnız Avrupa’daki ihracat 
yapan memleketlerdeki istihsal 
hakkında şu adetleri g ö re lim :

1927 senesiyle 192S senesi
arasındaki istihsal f a rk ı:
Sene 1927 1928 Ton
Fûandia 57S02 82882
Poloma 31590 21525 " '•> " ■
B asya 35000 >'
Letland 19325 13714 >
Estonya 14541 13641 >
Estonya 14541 13714
Litvanya 6 5 7 0 ' 4502 »

Diğer taraftan  istihlâk mende* 
kederinden olan İngiltere’yi nazarı 
dikkate alırsak yapışmış kaplam a 
tâi.tası ithalâta 1926 eenesinde ’7j5: 
milyon m etre mik’abı 1927 sene
sinde | j y  milyon m etre nnk’abı 
ve 1928 s e n l in d e  10 milvon me
tre  mik’abıdır.

B a malûmatın kıymeti de fev
kalâde yüksek olup bilfarz Dişbu
dak  kaplama tahtasının Londra 
piyasasındaki kıymeti (24) İngiliz 
yani (240) Türk lirasıdır.

K aplam a tahtaları bugün artık  
eskisi gibi yalnız ziynet m akam ın
da değil bir çok m ahallerde tah 
tanın  yerini tu tm ak üzere istim al 
edilmektedir, Bu m ahali istimal 
için yapılan kaplam a tah talarında 
hemen her nevî ağaç  istim al edil
m ektedir.

Memleketimizde m ebzulen ye
tişen ağaçlardan K ayın da kapla
m a için çok aranan  bir ağaçtır. 
Memleketimiz K ayınları yapılan 
te tk ikatta  bu hususta çok elverişli 
görülmektedir. Bu sanayi şubesi
nin memleketimizde büyük istik
bali mevcuttur.

Kullandığı mevadı iptidaiye ha- 
şep  ve tutkaldır. T utkalların  mü
teaddit nev’i mevcut olup bilhassa 
mevadı uzviye artıklarından bilfarz 
kandan istihsal edilenlerinkiyle 
kullanılır. Mezbaha olan höyük şe
hirlerde; bu tu tkallan  kolaylıkla, 
istihsal kabil olup Istanbul’d i mez
bahaca bu hususta faaliyete ge
çilmiştir.

Gümrük tarifemiz kaplam a tah 
talarına yüksek bir resim  vazetmek 
suretiyle bu zayiatın inkişafını te ş
ci etmiştir.

Ceviz, Meşe, Dişbudak gibi 
kıymetli ağaçlar da memleketimiz-»/ 
de m evcut olduğundan bu sanayi
in istikbali pek parlaktır. Ancak 
çok dakik bir ihtisasa muhtaç olan 
bu şubede işe  girilecek müteşeb
bislerin azami dikkat ve itina ile 
hareketleri esastır.

m obilya ;
Mobilyacılık hususî bir rapor* 

tor tarafından tetkik edilecektir. 
Lüks mobilya, Köknardan mobil

Sayı ; 28 5 Yıl : 3

ya, Kayından mamul mobilya ola
rak üç kısma ayırabileceğimiz bu 
mamulata azami ehemmiyet atfet
mek orman sanayiinin inkişafında 
daima göz önünde bulundurulacak 
bir nokta olmalıdır.

K âğıt, Şeker İspirto, m evadı 
ıtr iye ;

Memleketimize ithali öteden beri 
arzu edilen bir sanayi şubesi de 
kâğıtçılıktır. Bu sanat başlı başına 
b ir şube olm akla beraber mevadı 
iptidaiyesini orm andan alması ha
sebiyle ormancılığı çok alâkadar 
eder. Memleketimiz orm anlarında 
mebzulen yetişen eşcardan kağıt 
imaline en m üsait olan Ladindir. 
Ladin bilhassa Bize taraflarındaki 
ormanlarımızda mevcuttur. Diğer 
mebzulen mevcut ağaçlardan Kök
nar, Çam ve Kayın Kâğıt imaline 
az müsaittir. Bu mebzul olan K a
yın ancak kaba bakkal kâğıdım 
imale müsaittir. Son aylar zarfın 
da Avrupa mecmualarında Kayın
dan gayet mükemmel bir kâğıt 
imaline muvaffakiyet elverdiği 
zikredilmiştir. Eğer bu keşf tahak
kuk ederse bugün nisbeten kıy
metsiz gibi görünen Kayın orman
larımız mühim bir kıymet iktisap 
edecektir. H ulâsatan şunu şöyleye- 
biliriz ki ormanlarımızdan kâğıt 
imalina lâzım mevadı iptibaiye te
darik edilebilir, Ancak fabrika in
şasına gidilmeden evvel maddei 
iptidaiyedin Fabrikaya kadar nak
li meselesi esaslı tetkikata ihtiyaç 
gösterir ve bu tethikat fabrikas
yon ve ma.mulâtm satış imkânı 
gibi meselelerden ay n  bir ihti
sas ve ay n  bir tetebbü mevzudur.

Seker ve Kûûlü m e til;
9

M alûm olduğa veçhile h ase t 
teşkil eden  sellüloz haşebiyedej 
ibareitir.H üceyratm  derunu ise  niş* 
üe doludur. Bu n işa  en mfıkeın. 
mel Buğday unundaki n işa ile ay 
nı havastadır. Ancak sellülozdan  
m üteşekkil olan bücere adarları 
içinde m apsus olduğu için istifade 
edilmemektedir.

Son zam anlarda PRO F BER- 
GİNS nam  zat bu nisadan hayvan  
lanu tagaddisıdne istifadeyi tem in  
edecek bir usûl keşfetmiştir, ve 
bu tarzda bugün Alm anya’da bu 
usulden istifade edilmektedir. Bu 
usulün temin ve tekemmülü bugün 
m ahrukat hasebi olarak kullanılan 
dûn kıymetteki ahşapla kereste 
fabrikalarından çıkan testere  ta 
laşlarından d a  istifade kabil ola
caktır.

Mevadı ıtriye, odun ispirtosu 
|  Küulümetü ) |  odun sirkesi ve 
i lâ h ır :

Odun parçalan  kazanlar dahi
linde ısıtılır ve bu suretle odun 
ispirtosu, hamızı hal, asetten  gibi 
sanayide kullanılan m evat ve diğer 
ıtrî ne’vi mürekkebat istihsal edilir. 
Geriye de odun kömürü kalır.

İstihsal edilen m evat umum 
sanayi şubelerinde ve bilhassa 
harp sanayii de istim al edilir. Bu 
ameliyeye hasebin yabisen ttak tiri 
ismi verilir ve burada en  ufak 
parçalara kadar haşep istim al 
edilebilir.

İstim al kabiliyetleri a z  olduğunu 
gördüğümüz baltalık orm anlar ba- 
sılatile fabrikalardan ve sanayi 
haşebi için k a t’iyat yapılan orman-

I



kalan {«'taklardan kâmilen 
burada istifada etm ek kabildir.

şfchft. ilâve edelim ki bn 
| | § |  kimya sanayim deki terakki 
fcçtiçesİ bu  m ahsullerin b ir kısmım 
N tterk ip  imale m uvaffak olm uşlar
dır. Bu yüzden tak tir sanayii b ir 
feriz geçirm ektedir. B inaenaleyh 
sanayia ait faaliyete başlam adan 
ysceiyeti esaslı b ir su rette  tetkik 
icap eder.

Teşviki Sanayi :
A razî istim lâ k i;

Orman sanayiinin inkişafiyle 
arazî istimlâki arasında sıkı bir 

döiünasebet vardır. Çünki bu sana
yi yanlız Fabrikalannm tesisi için 
değil ayni zamanda inşa ettiği 
vesaiti nakHyenin mürur ettiği Sa
halarda bir çek araziyi istimlâk 
mecburiyetindedir. Bu istimlâkin 
hem serî ve hem de makul bir be
del mukabilinde icrası elzemdir. 
Teşviki sanayi kanunu mucibince 
Devlete ait arazinin meccanen ita 
kılındığı gibi eşhasa ait arazinin is
timlâk kararnamesi mucibince is
timlâk kâm da vardır.

Ancak bu kararname eski vfe 
ıhtiyacatı hazır aya gazn kâfi bir 
şekildedir. "Hem muamelenin bati 
surette cereyanına sebebiyet ver
mekte ve hem de ehli hibreve fia-l 
tin tatkdirini terfc etmektedir. 
Bunlarda ekseriyetle o civarın eşraf 
ve mütegaflibesinden oldukların
d an  pek hıhiş fiatler takdir etmek
tedir, Dönümünün fîati nihayet (30) 
lira olan bir araziye 650-700 lira 
kıymet takdir ettikleri vakî olmak
tadır.

Hiç şüphesiz ki bu fiatla arazi 
âiatCA Teşviki Sanayiin bahş
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ettiği arazî tedariki suhuletinin 
tatbikî kiymeti kalmıyor.

Ktun ve Çakıldan istifade, 
Sulardan istifade

Mevadı inşaiye olarak kum ve 
çakıldan istifadede idarei hususi- 
veler resim almaktadır.. Bu rusum 
ve sair buna müteferrl zahiren u- 
fak gözüken mecburiyetler bazen 
Teşviki sanayi kanununun temin et
tiği menâfi! izale edecek dereceye 
baliğ olmaktadır.

Telefon h a ila n :
Telefon şebekesi tesisi Orman 

sanayimde en mühim vasıtalardan 
biridir. Teşviki sânayi kanununda 
bu hatların resimden istisna edi
leceği kaydı mevcut isede : ameli
yatta ekseriya bu müsaade ita 
edilmemektedir. Halbuki orman 
işletmesinde pek vasî telefon şe
bekesi tesisata mecburi olduğun
dan bu noktada sanayia karşı dâ- 
ba müsaidekâr • hareket edilmesi 
şayanı temennidir.

N akliyat tarifesi
Nakliyat tarifeleri, gerek ma- 

kiha ve sair levazımatm şevki ve 
gerekse mamulatın şevki itibarile 
sanayiin inkişafı üzerinde en ağır 
bir tesir icra eden variyettedir. 
Nakliyat deyince limanlardaki tah
mil ve tahliyeyi de ithal ediyoruz. 
Bilhassa eyi tanıdığımız İstanbul 
limanında bu iş hem pahalı tvse - 
hem de büyük teehhürlerle görül
mektedir. Betaat tesisattan ziyade 
yedek parça tedarikinde mühim 
bir teahhûrü mucip olmaktadır. 
Her sanayi müessesesinin yedek 
parça işarına kadar vasi olursa 
olsım bütün parçalan bulundurmak 
imkânı yoktur. Böyle bulunmayan 
bir parça kırıldığı zaman Avrupa’-

tffcÜN
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dan telgrafla ve Tiryeste tariküe 
mühim bir masraf ihtiyarile serî 
bir surette getirilen parçalar va
purdan • tahliyeden itibaren ele 
keçirinceve kadar fazla zaman 
kayboluyor ve binnetice hem acele 
getirilmekten bir faide hasıl olmı- 
vor, hem de fabrika günlerce âtıl 
kalıyor.

I Tarifemizde gejjp  tomruk ve 
gerekse kereste nakliyatı için hu
susî tarifelerin tatbiki ve nisbeten 
yükte ağır parada hafif olan bu 
emtianın hususiyetlerini naza n  
dikkate almalıdır.

Muamele vergisi ve sair rüsum:
Sanayiimiz üzerinde muamele 

vergisi ağır bir yük halindedir. 
Diğer sanayi şubelerince talep 
edildiği gibi orman sanayiinde de 
bu yükün azaltılması sanayiin 
temini inkişafı ve ecnebi memle
ketler pivasasmda yer tutması için 
elzemdir. Şayet umum muamelâttan 
vergiyi kaldırmak imkânı yoksa 
hiçolmazsa ihracat emtaasmı bil
cümle vergi, ve rüsumdan muaf 
kılmalıdır.

Gümrük ta rifesi;
Orman sanayiimizin inkişafına 

kadar gümrükle himaye edilmesi 
lâzımdır. . Sanayi inkişaf edipte 
dahilî ihtiyaçtan fazla istihsale 
başlayınca piyasamız dünya piya
sasının fiyatlarına tâbi olacaktır. 
Bu günkü gümrük tarifesi bu hi
mayeyi ifa edebilecek bir şekilde
dir. Ancak gümrük tarifesinin tes- 
bitine ait bazı esasları kabul 
etmemiz lâzımdır.

1 — Mümkün olduğu kadar

mamulâtı ithal etmemeğe çalışma
lıdır.

2 — İthali zaruri olarsa giren 
malın mümkün olduğu kadar bam 
bir halde olmasını temin etmelidir.

Yani herhalde girmesi lâzımsa 
tahta halinde hireceğine tomruk 
halinde girmelidir, işte bunu temin 
için gümrük tarifesi tomruk üze 
rinden tesbit edilmelidir. Tomruk 
(10) ferzedilirse tomnıkt n tahta 
yapıldığı takdirde bir metre mik’. • bı 
tomruktan (600) desimetre mik’abı 
kereste yapılır, bunu hesaba koy
malıdır ve buna göre tomruk güm
rüğüne imal farkı olarak bir zam 
yapmak lâzımgelir. İmal ecnebi 
memlekette yapıldığına göre amele 
ücreti orada kalır. Binaenaleyh 
gümrük resmini bu noktadan da 
tezyit lâzlmgelir. Nihayet kereste 
daha kolay nakledilebiîir. Bunun 
için  de kereste gümrüğüne bir zam 
yapmak icap eder,

İşte bu esasata göre hazırlanan 
Alman gümrük tarifesini tetkik 
edersek Almanya’da gümrükteki 
tomruktan (10) gümrük resmi alı
nıyorsa dört köşeden (25) ve tah
tadan (60) gümrük alınmaktadır. 
Mobilya, kapu, pencere, kaplama 
tahtası gibi mamulattan alınan 
gümrükler ayni nisbet dahilinde 
daha yüksektir.

Hatta harbi umumiden evel 
Alman devlet şimendüferlerinin Al
manya'nın şarkından garbına doğru 
naklettikleri kereste yerli mamulâtı 
ecnebi mamulâtından dûn bir tarife 
tatbik etmekte idiler.



IvVaVHUal ttiklŞâfr için 
L • ■■. ğü ayni ?.amân- 
kdgi sahibi işçi getir* 
vcrıadeyiz. Ormandan 
k'i gibi en iptidai ve 
k* müstenit olmadığı 
kir iş bile ihtisas rae-

sonra ihzar, Ağaçların 
kndâkî kat'iyat mahallinden 
jû  nakliyeye kadar nakil, kay- 
^  vo lan , muhtelif oldukları 
vesaiti nakhyeoiıı inşası için 
halde Ecnebilerden istifade 

bariyeri vardır.
iiu gün bizde nakliyat hemen 
amen yaza inhisar etmektedir. 
5>uki bütün sene nakliyat yap- 
; mecburiyeti vardır. Aksi tak- 
ie Fabrikayı muntazam işlet* 

k möşkil olur. H attâ her kar 
an yerlerde kış nakliyatından 
ade müreccahtır. Halbuki köy
üz hariçte çalışmamağa alışmış* 
Binaenaleyh bunlan alıştırınca* 
kadar kendilerilye beraber bir 
tar ecnebi kullanmak zaruridir, 
bahsettiğimiz ameliyatta takri* 
*/$ 10 nisbetinde Ecnebi ana* 

adan istifadeye hiç olmazsa ilk 
kaç sene zaruret vardır.
Tapılan tecrübeler göstermiş
im1 köylümüz çok zeki ve ısı ça* 

■kavrayacak istid itadır. An* 
ağ»r bir îşi okn  orman işle

di** çalışabilmek için daha kuv- 
■*■ gyiaya ihtiyaçları vardır. Bu 
l a p  <U teşkilât yaparken dü-

r çakşt>rdac;ık anasır
da Ecnebilere ihtiyaç

i>«er tarafları ahalimizi
çâ&ssssğâ alıştırmalıdır.

Mektepler ve böyle memleketimiz
de acılan fabrikalara da ç ilışmak* 
tan maada bu hususta esaslı bir 
tahavvül husule getirecek bir ted
bir de Avrupa fabrikalarında çalış
mak üzere amele göndermektir.

Bu gün her sene Polonya, Sır
bistan, Çekoslovakya, gibi memle
ketlerden Belçika ve Fransa gibi 
amelesi az olan memleketlere 
binlerce amele gitmektedir. Bunlar 
muhtelif fabrikalara dağılarak 
disiplin ile çalışan bir muhitte 
kısa bir müddat zarfında fabrika 
tar/ı sayine alışıyorlar. Böyle mü
him bir kütlenin memlekete avdeti 
imal ka diyetimizde ani olarak 
tesirini gösterir bilûmum sanayi 
şubeleri için bu tarzı hareket şayanı 
tavsiyedir zannederim.

Makina ve sair mevaddı iptida- 
iyenın ithali:

Teşviki sanayi kanununun 
uzun bir müddet devamı tatbiki 
zaruridir. Muafiyet meselesinde 
orman sanayiinin hususî ihtiyaca- 
tını gözetmek ve orman dahilinde 
kullanılacak alât ve edevatın itha
linde maaf kdmamalıd:r. Levazımı 
inşaiye bilhassa çimento yerli 
mamulattan tedariki hemen akim 
denilecek derece müşkülât göster
mektedir. Bu hususta da daha 
müsadckâr davramlması şayanı 
temennidir.

Benzinle barut ve dinamit gibi 
mevaddı infüâkiye orman sanayi
inin en mühim mevaddı muavene- 
sindendir. Teşviki sanayi kanu
nunda hükümetin bir ine vadin 
tedarikine erbabı sanayia yardım 
edileceği zikredilmektedir.

Bu yardımın maddî bir şekil 
alması ç^k şayanı temennidir.

Hukukî orman mefhumu

Yeni orman kanununun meclisi 
âliye takdim kılınmış olduğu şu 
sırada Pr. Dr. Franz Baçbaw ta
rafından Siiva mecmuasında neşr
edilen hukukî orman mefhumu namı 
altındaki bir makaleyi tercüme et
meği faideden hali görmedim :

Her kim ormanın veya çalı
lıkların tehlikeli mahallerinde ateş 
yakarsa Alaman ceza kanununun 
36$ inci maddesinin 6mcı fırkası 
mucibince tecziye edilir. Orman ve 
ormanlık arasında yine Alaman ceza 
kanununun 306 inci maddesi muci - 
binee bir fark yoktur. Her kim or-, 
mandan ye turbiye ve çalılıklardan 
elinde âteş dikkatsiz geçerse(Prusya 
orman ve tarla polis kanunu) mu
cibince ceza görür. Bu ve daha buna 
müşabih bir çok talimat ve niza mat 
diğer kanunlarda mevcuttur.

Orman nedir ? Umuru hukukiye 
ve idariye bunu hale göre iesbit 
e ttiler.

Müller’e nazaran orman; hududu 
orman eşcarmm ve gölgesinin artık 
tesiredemediği ve eşçar köklerinin 
uzanamadığı mahalle kadar devam 
eder ve bu noktadan sonra orman 
mevcudiyetini kaybeder.

Foyht ( Feucbt) orman tepe ça
tısının en haricî daimin ve cüzü ran 
en nihayet noktasmıu uzana bildiği 
daire dahilindeki mevcudat ve mü- 
kevvenaim ormana ait olduğunu ve 
orman namı altında tesmiye olun
masını söyler.

Orman esbabına orman riarv ■ 
sinin bu gibi moföliIÖC Güt 
bakıme ve tAftefi frt-
ideten deyîkrir.

1682 ve 64 senelerinde 
mahkemesi «orman usum s*»
aniaşdainleceğinin U»bîi*rsi }<<?»>> 
etti. Bir kararda o 
haşep ish£a«h-si için 
esas .saba ve fcu ds&dâ&de 
• büyüyen, ufeom v4*y& ftietu. vssöi*. 
söe yetiştirilen oşçardaü m -
düğünü ve toprak tarafından yotc? - 
tirifen diğer orman hasılaimn* (<&,- 
yosun, yaprak; şŞccyrat ve sair*- i 
orman methumuua dah^ okhşzu s3- 
krnünü verdi -

Diğer bir kararda , orfcan hasep 
istifadesi için öfgğpfa bke orman 
mefhumunu kaybetmıyec<>^m, yal - 
nız bir - kaç ağucm bir arada, bsiuö- 
masöe orman teşkd edeuiıvtsö^i 
hükmünü ita e t t i .

. Üzerinde ağaç büyüyen ve kâfi 
derecede bir muhiti haiz esas bir 
saha aneak orman sahası olarak 
gösterilir. Fakat bu sahanm ne 
derecede olması lâzımdır ki bir or
man teşkil etsin ? Bu cihet kavaktı 
hukukiye ye nazaran tayin edilmiş - 
tir, Küçük fakat üzerinde sık eşçar 
taşıyan bir sahai er&zi orman ola
rak gösterilebildiği gibi diğer ta
raftan büyük fakat üzerinde eşçar 
pek seyrek olarak mevcut bu\m> 
duğu için orman namını kayb «de-
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bfîir t ih e t m ahke-
ı>v‘v-- h ak iri k a ra rm a  a i t t i r .

JNt *k£ kayar ve buna ait iza- 
t r  laalâs&at ceza kanununun 

taktik kısmının şerh ve 
teberinde bir kaş istinat noktası

Orîûîka, eşcarile  m estur öyle bir 
sa h a d ır  ki artık  t a r l a ,  çay ır ve 
ar&rii haliye o larak  gö ste rilm ez : 
T a n a . çayır ve  m era  kendilerini 
o rm andan  pek kolay tefrik ederler.

Erazîi haliye öyle . b i r 4e r a : 
»dar k i ne  ta rla  ne  m era ve ne *_ 
d e  o rm an  için kabili istifadedir.

Çalılık ve turbiyelik eğer mu
vakkaten  m era o larak  istifade ediî- 
mezîerse.erâzii baliyeye ithal edilir.

Asıl m üşkülât m ukaddem a ve
y a  hali hazırda orm an olarak bili
nm eyen ve kendilerini ta rla  çayır 
ye- sa ire  g ib i gösterm eyen v e  bina-, 
e ü  alevh tefrikleri güç olan saha-

i
Çayır ve ta rla  aralarında m ev - 

o a i  v e  küçük b ir m uhit dahilinde
k i eşçar gurupları orman olarak 
gösterilm ez . Bu gibi eş.car orm an 
usu! ve kavaidine art hûsusatm  
esass a kaideten teşkil edemezler. 
§ 3 dP S 1§İ| bu gibi eşçan  ihtiyaca

göre hususî b ir  işletm e p lân ına tab i 
tutm aksızm  k a t e d e r . M üşahit üze
rinde orm an tesiri ic ra  eden sah a  
orm an olarak gösterilir. Ş ukadar M 
m uayyen b ir muhit, sıklık ve meş- 
çere ırtifaı şarttır. Bu evsafta  olan 
sah a la r  hasılata taliveden sarfı n a 
za r edilirse ekseriyetle haşep istih
saline yara rla r, ve bu gibi orm an
la rd a  k a tiya t ve istifade m uayyen 
bir plân mucibince icra  edilir.

T ıraşlam akatiyatı bütün eşçan . 
b e rta ra f eder. Tabiri aharla  orm am

bir ham lede yok eder. T ıraşlanan 
b ir saba kökler çıkarıldığı takdirde 
yine orman sahası olarak  kalır. H er 
kim ki kökleri söker ve kendi m ah 
olarak  tekabbül ederse orm an hırsız- 
hğı irtikâp eder. T ıraşlam akatiyatı 
ic ra  olunan m ahallerde kök sö k - ' 
mek orm anın şeklini fevkalâde de
ğiştirir. Tıpkı uzun m üddet istifade 
edihniyen çayırlık ve m eralık gibi. 
T ıraşlanan ve kütüğü sökülen b ir 
orm anda ; Acaba burada vaktile o r
m an mevcutmuydu. degümiydi? gibi 
b ir şüphe hasıl o lu r. Bu gibi ahval
de hakimin kendi -kanaatile itayı 
hüküm etm esi icap e d e r .

Mühim 10 0/930
J J ım e t

mm**

A N T A L Y A  B irinci A m enajm an Grubumun 

bidayeti teşekkülünden bugüne kadar 
Amenaje ettiği ormanlra dair tafsilat

A ntalya birinci orm an amenaj* 
m an g ra b u -T 3 4 0  senesinde bir 
reis, iki mühendis ve altı mühen- 

? * dis m uavininden ib a re t olm ak 
. üzere tnsis olunmuştur.

Bu sene zarfında vekâletin ol- 
baptaki em irleri üzerine M anavgat 

.1 kazası dahilindeki Ahm etlerkapuzu 
pnnanm m  Mühendis Aptullah Cev
det, birinci sınıf m uavin M azhar 
ve ikinci sınıf m uavin K em al Bey- 
leF tarafından am enajesi yapilnnş- 

dar:
Mezkûr ormanın hududa:

, r ;Şarkan: çaltı bay ın , gökçebelen, 
taşbaşı, çatakderesi garben Dik
m en ve kapuz, şhnalen gürieğen, 
buğazderesi, cenuben göçyolu ve 
karakesm e olarak tesqit edilmiştir. 
Bu orm anm  dahilinden geçen ve 
daim üccereyan Ahmetkapuzu de
resi orm am  ikiye ta k s im ' ve ğürle- 
ğ en .d ağ ı h er iki kazanm  hududunu 
teşkil eylemektedir.

V aziyeti coğrafîyesi :
K ipert haritalarına. nazaran 31,

Po. tulü şark î ve 36,52 arzı şima-" 
lîde kâin M anavgat merkez kaza-, 
sının şimali şarkî ve Akseki kaza
sının cenubunda M anavgat'a 8 Ak
seki'ye 6 saa t mesafededir.

Tiriîm ;
Mezkûr orm an sathı bahirden

JŞffittrf orm an Av^v^ajmov. GrvJrv.vjJ'tn

800,1400 m etre  irfcifaındadır. Diş
budak, Y abam zeytin, Sakız, Akça- 
kesm e (F ilarya), Tefne, H arnup, 
E rguvan, Akgünlük, Mersin, Som ak 
gibi H arre , m utedileiharre, sab ii 
ve yay la  iklim leri m ecmuameba- 
ta tm a  a it eşçar ve şuceyratm  or
m an irtifam m  tezavüdile. m evkile
rini yekdiğeri ile m übadele etm ekte 
olm aları ormanın  sahil ve yayla 
iklim lari a rasında ve m utediiiharre 
iklimi dahilinde bulunduğunu gös
term ektedir.

Sühunetin yazm  vasati 30 de
rece olması, kışın  kar m evsim inin  
pek geç hulul edip yağan karların  
az zam an zarfında tek ra r , erimesi 
bu keyfîveti gösteren  aynca  bir 
delildir?

Muhtelif ağaçlar üzerinde bazı 
senelerde badis olan incim adm  te 
sirleri de m üşahede olunm akta isede 
şayanı ehemmiyet değildir.

Rüzgârlar: poyraz ve m eltem  
rüzgârları orm anm  m a rta  bult&İ . 
duğu hakim  rüzgârlardan olup 
poyraz şiddeti vezanm a rağm en 
erazinin sa rp  ve arızalı bulunmasa 
dolavısı ile  tesirini ancak şârnâl 
m ailelerinde ve tepelerde göster
m ekte olup orm anm  sa ir fasından 
bundan m asun kalm aktadır. rotu-
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s A a  5n\fv w ^phsvviM ir‘
V aziyeti iltâsaâiyeci: 
r^>vr^:yoîio A keteniz ormanla- 

rttx:$ »Ah.uriı gibi bu orm anda da 
f ö n | | §  tahhıcdar tarafından yapıl- 
3M&S&?. M amulat dahilde pek az 

oturtmakta. olup en ziyâde 
Peru? ve Mısır'a sevk edilmekte- 
âsf. W  havalideki orm anların da- 
H  ve haricindeki köyler sırf zira- 
$»Öe iştigal eylemekte olup keres
tecilikle müştegil hiç bir köy
TOKÎBT.

ŞekK hazin:
O rm an tebezzürü tabiiden mu- 

h f e s s ı l  olup katiya t bütün orman- 
'anıuızda olduğu gibi seçme ta r
ım d a  icra  kılınmaktadır.

Ormanın haritası:
Orm an dahilinde düz erazi bu- 

hmamadjğı cihetle Fersin  yazı ta 
bir edilen m ahalde küçükten bü
yütm e sureti ile 1681*84: m etrelik 
bîrhattı esas tayin ölünmüş ve 
bnen  üzerine orman kıtasının baş
lıca  hâkim  tepelerinde intihap olu
nan 18 adet nokattan müteşekkil 
rszensi şebekâta tesis  sureti ile 
l a h ta i  umnmiyesi ahzedilmiş ve 
teferruatı da  işbu nirengi nokatm a 
m erbut poligokîar vasıtası ile ta 
yin ve tespit olunmuştur. Orman 
crazârinm ekseri akşamının sarp  
fe&ffusası dolayısı. 3 e  bir çok no- 
katx taliye bizzarure ilerden kes
tirm e sureti ile tayin edilmiştir. 
■ H H j  »Nicesinde 2006,39 hek
t a r  oraton 262.30 hek tar ta rla , ve 
14KS3 9  hektar  kayalık k i cem 'an 
3 6 8 5 ^ 9  ÎHktaar tespit edilmiştir.

Earraı eşçar:
1 O rm anda mevcut karaçam eş-

\ v  « $  ..............

çarmm neşvünem a ve inkişafları 
mükemmeldir, m eşçerede mevcut 
meşelerin toprağın evsafı hikemiye- 
sini tadil ve ıslah ve ayni zam an
da muhafızlık vazifesini ifa etm esi 
ve kaleü eşçan nadireden m adut 
bulunması dolayısı 3e mevcudiyeti 
orm an servetinin tezayüdüne Sebep 
olacağı ‘cihetle her iki nevi eşça- 
n n  ipkası sureti ile idarenin te
mini münasip görülmüştü.

Serveti haşebiye hakkında muta- 
leaz umumiye 9

Ormanın malik olduğu servet 
ve iecessüm ata nazaran tatbik edi
len düsiuratı muhtelife neticesinde 
sensvî k a t ı  lâzırogelen m iktar As
garî kam eral takse düsturuna na- 
zaren 2610 metremikâp, Kari düS  ̂
turunda on senelik müddeti tevzine 
nazaran 7057 metrem ikâp zuhur 
edip Hündeshagen, Breyman. Huf- 
nagel, ve 1856, 1878 tarihli Avus
turya usullerinde ise 2 - 1  bin m et
remikâp arasında oynam akta ve 
yalnız Kari H eyer düsturunda 20 
senelik müddeti te rz in  zarfında 
6466 metremikâp zuhur etmiştir. 
M üteahhit Azakzade Şevki Beyle 
M ün'akit mukavelei katiyede se
nevi 9İS0 m etrem ıkaptan dört se
nede 36720 m etrem ikâp maddeı 
hasebiyenin k a t ve ihracına ruhsat 
verilmiş olmasına tatbik olunaD 
düsturlarda ise azamî m iktar, se
nevi 7057 m etrem ikâp olarak an
cak Kari düsturunda zuhur stöıiş 
bulunmasına göre mezkûr düstur 
tatbik edilerek mukavelenamei 
mezkürenin dört seneden ibaret 
olan müddeti zarfında 28228 m et
rem ikâp serveti haşebiye ormanın 
muhafazai üm raniyeti noktai- na-

zarm dan muvafık görülmüş ve ka- 
tiyatm  bu suretle icra edilmesi 
hakkında raporu tastır kılınmıştır. 

## *
Tekke. Bayat ormanı.
Grup teşkilâtından Reis Sadul- 

lab, mühendis Necati, birinci sımf 
muavin Nejat, ikinci sm ıf muavin 
Aziz, üçüncü sımf muavin Recep 
ve Fevzuilah beyler emri vekâlet- 
penahiye tevfikan M anavgattan 
bahren fenike tariki ile Antalya 
vilâyetinin Elmalı kazası civarın
daki Tekke Bayat ormanının harita
sının ahzine m übaşeret eylemiştir.

Bu orman Şimalen söğüt pına
rı, koca güney deresi ile bayat 
deresinin birleştiği mahal, kocagö- 
ney deresi, çığlı kara  hududunda 
çeldin k ın  tepesine kadar saksa- 
ğanlı sırtı, bükmece sırtlan  ve 
'tavşancı deresi:

Sarkan, söğüt pınanndan be- 
dile A fşar deresi afsar buğazma 
kadar: garben Doğrudere ve (3 4 i 
senesinde hususiyeti tastik edilip 
grup tarafm ean haritası alm an ve 
bu kerre tekrar ikamei dava neti
cesinde idare lehine kazanılmış 
olan Karamuk ormanı, cenuben 
Tekke B ayat Armutlu karvesile m ut
tasıl ve hemhuduttur.

Coğrafi v a ziy eti:
Orman- tdpert harita lanna na

zaran takriben 30,06 derece tııiü 
şarkî. 36,43 derece arzı şimalide 
Elmalı kazasının garbinde, Antalya 
vilâyetinin garbi cenubisine m üsa
dif Elmalı kazasına dört saa t An
ta lya  vilâyetine otomubil 3e 11-12 
saa t mesafededir.

Mezkûr orman dahilinde köy 
yoktur, civarında bulunan Teke. 
Armutlu ve saire köylüleri keres
tecilik ile müşteğil olmayıp  yatanız 
ziraat ile iştigal eylemektedirler.

Neeçerenin şek li:
Tebezzürü tabiiden müteşkkiî* 

dir. mukaddema yapılan gayn  
muntazam  katiyattan  dalayı orman 
ziyadrsı 3e açılmış bulunduğundan 
bu şekil dahilinde daha ziyade ka- 
tiyat yapılmasına cevaz verilmeye- 
rek bir müddeti muayyene zarfın
da muhafaza edilmesi ve bilhassa 
hayvan rayine m ani olunması lûzn- 
mu grup tarafından şiddetle talep 
edilmiştir.

Orma-ın haritası:
Elmalı ovasında Tepe karyesi 

önünde 3057,165 metrelik bir dı- 
lıdan büyütme sureti 3e 9800 
m etre olarak elde edilen d ili  esas 
3e ormanın başlıca hâkim tepele
rinde intihap olunan 19 adet no
kattan  müteşekkil nirengi şebekâtı 
tesis sureti 3e haritai umumiyesi 
ahzolunmuş ve teferruatıda işbu 
nirengi nokatm a m erbut poligolar 
vasıtası 3e tayin ve tespit olun
muştur. m esaha neticesinde saha i 
umumiye 4195.27 hektar olarak 
elde edilmiştir.

Envai eşçar.:
Çam, Ardıç, çalı halinde .pırnal 

ve sairedir.

A Jfc

Antalya grubunun 841 senesi 
zarfındaki mesaisi

Bu sens zarfında Dokuz göl. 
Çiğlıkara, Aklar, Karapınar, Be- 
zirkân, Gökbelen, Bozburun olmak
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I r a  N*r* rte IVku* göl 3372 62 0 0 414885 90000

AfeaMtfcar Kaputu 3685 59 161916 28228 0 0

K u r k n » 6772 14 111724 8244 116290 8522

4720 77 0 0 0 0

T*ke v* Bav&t 4195 27 0 0 0 0

Aktar 10667 72 0 0 0 0

Karapınar 1079 32 10884 7820 18988 12090

ÇlBartÇİ 2051 30 23J35 0 0 0

G kbeien 1520 40 44680 9485 0 0

Kerte 2333 63 277900 248153 0 0

Dorasantar 2144 00 0 0 0 0

Pos 23559 00 476663 300340 0 0

Kayacı re Hüsametli 73262 38 0 0 0 0

Sazak re Çulluca 10376 40 268021 17607 1562 0 86354 3896

Karamuk ve Bucak 7229 30 0 0 584052 93676 0 0 93256 12599

Gakdere 1461 80 0 0 0 0

Sö£ Ot öze 1332 04 61746 38591 0 0

ta ra iu z  ve Morcatas 7445 65 462650 289156 0 0 0 0 0

t ocak re Cehennenıdere 28764 10 2796669 420248 657054 72916 231103 26692 397123 43996

Mâaazeatı Değne 3995 20 342495 127528 0 0 0 0 0 0

İ h M  raktf Ormanı 5083 65 125381 19047 0 0 0 0 0 0

H S S  re Prrnaz 4529 62 518137 274074 0 0 0 0 0 0

.karta »# Aaâtzlı 4218 10 315671 90832 0 0 0 0 0 0

K a n a ı «e Karamanlar 6119 10 150059 567 0 O 0 0 0 0

Kagtmtar. ■Anamnh 1633 80 120647 6066 0 0 0 0 0 0

T ekin 221952 90 6268478 1886086 1982831 237204 317457 30588 490379 96595

jesini icra ettiği Ormanlar ve vüsatlerile Servetlerini gösterir  crt?<
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MiMhazjıi

Bu Odun mahal- 
iinde istihlâk . .

Muvakkat plân.

Kısmen köylülere terk 
kısmen »r ah ellinde

istihlâk

işaretler
U S .=  umumi servet

K. =  kantar 
I. M =  İşletme miktarı

M 3  rey* m 3 metre müc 
ip tir



üzere alu ovmanın haritası ahz ve 
plâm tanzim olunmuştur.

D okuık^t ormanı:
Bu ovman m haritasının alız ve 

plânıma tanzimi için grup reisi 
S&duU&h, mühendis Necati, mu- 
avin Ma rhar ve İzmit fen memur- 
hancıdan naklen gruba tayin edil
miş: olan muavin Rahmi, Aziz, 
Recep ve Macar Viktor Çeti ile bir
likte hareket edilmiş ve ameliyatına 
mübaşeret olunmuştur.

Ameliyat esnasında vekâletin 
emri mucibince Mazhar ve Rahmi 
beyler Kaş kazasının Kalkan na
hiyesi civarındaki koca Mustafa 
beyin uhdesinde bulunan Aklar, 
Karapınar. Bezirgan ormanlarının 
haritalarının ahz ve plânlarının 
tanzimi için, Mustafa Nuri Beyle 
Yiktur Çeti Silifke'nin Ovacık na
hiyesi eşrafından Vehpi ağalar uh- 
tesinde bulunan Gökdelen ormanı
ma harita ve plânının tanzimi için 
tefrik edilerek vazifelerine hareket 
eylemişlerdir.

Bu sırada mühendis Necrti Bey 
görülen lüzum üzerine Ankra Ame- 
najman şube müdürlüğüne tayin 
edifesfe, Sadullah ve Aziz beyler 
Doknz gol ormanının ameliyatına 
devam eylemişlerdir.

budat
Şimalen, Koçova tepesinden 

t ÎS numaralı sinyalden başlaya
rak ormanlık sahanrn battı balâda 
mfmtsha noktasını takiben 19 nu
maran Ket tipli, yedi numaralı 
Çatal taş. sekiz numaralı elma- 
şık söğüt gediği, dokuz numa
ralı Örtakır en numaralı Uzun

mezar tepelerinden bilmürur Çeldin 
kın gediğine kadar, Şarkan 
işbu gedikten başlayarak katran 
çukurlan üzerindeki ormanlık sa
hanın hitam dulduğu sırtı takiben 
Arifgediği yoluna ve mezkûr yol
dan hattı müstakim üzerine on üç 
numaralı Sünbüllü tepesi sinyaline 
kadar, cenuben Sünbüllü tepesin
den ormanlık sahayı içeriye alarak 
hattı müstakim üzerine ondört nu
maralı ahmetcik tepesi sinyaline 
ve on beş numaralı Ağıllıkuyu te
pesini geçerek onaltı numaralı Yoz
gat yolu üzerindeki binanın altın
da ormanlık sallanın hitam nokta
sındaki kuru dereden Çığlikarâ ku- 

a ve oradan yolu takiben 
mevkiine, badehu hattı içti

mai meyahtan giden yol ile Temre 
tariki ile mezkûr yoldan Ptes çu
kuru mer3 asına giden dereye kadar, 
Garben Yalımzea öl mevkiinden 
sırtı takiben Çingırıkhçukuru mev
kiine ve badehu mevkii mezkûr
dan geçen yolu takiben Koçovası 
gediğine ve oradan koçovası te
pesine kadar olan hudutlar ile 
mahduttur.

Coğrafî vaziyet:
Orman Kipert haritalarına na

zaran takriben 30,06 derece tulıı 
şarkî ve 37,18 edrece arzı şimalî
de kâin Kim alı kazasının şarkı 
şimalîsinde Antalya vilâyetinin şi
mali garbisinde, Elmalı kaza mer
kezine 8 saat Temre çayına 10 
Temre iskelesine 15 Fenike kazası
nın Başkoz Çayına 6 saat mesafede 
kâindir.

İklim:
Mutedil iklimlerden saydır. Sat
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hı bahirden irtifaı 1500,2000 oldu
ğuna göre dahilî Akdeniz iklimi 
içerisinde bulunmaktadır, dahilinde 
katran ve karamey vali ardıç, ve 
bazı münhal mahallerde Mersin, 
Saçlımeşe, Titrekkavak ve Cebeîî- 
akçaağaca tesadüf olunmaktadır. 
Devrei tenebbütiye zarfında yağan 
yağmurlar ve karlar senevi 500- 
800 milimetre ve azamî sühunet 
15-25 asgarî 5-1,6 derece arasında 
tehalüf edip vasati 10-18 derece 
arasında bulunmaktadır. Bu nunta- 
kada yazın fazla kuraklık hüküm
ran olduğu gibi sonbahar ye kış 
esnasmda külliyetli yağmurlar yağ
maktadır. Senenin 50-100 günü 
yağmurlu olduğundan muhiti cenu
bî hayli müddet ratip bulunmakta 
ve türap bu sayede bir dereceye 
kadar mııhafazai rutubet ederek 
genç fidanların neşvü nemasına 
ve binnetice orman teşekkülüne 
ynrdımı olmaktadır, kışm ilk bahar
da en ziyade hübup eden şimal ve 
cenup rüzgârları mıntakanm etrafı 
dağlarla muhat olduğundan mucibi 
hasar bir tesir yapamamakta isede 
ormanın bazı mahallerinde kâin 
eşçarın cenuba mütemayil bir hal
de bulunmaları ve bazı mahallerde 
işbu tesir a tın fazlalığı dolayısı ile 
köklerinden devrilmiş olan nğaçla- 
rrn cenuba doğru uzanmış bir hal
de olmaları mıntakanm şimal rüz
gârlarından müteessir olduğunu 
göstermektedir, o halde şimaldeki 
eşçarın siper hizmetini görebilme
leri maksadı ile katiyatırı cenuptan 
şimale doğru icra edilmesi lâzıma
dan bulunmuştur.

Vaziyeti iktisadiye»!
Orman dahilimle köy bulunma 

yıp ancak yazın Kaş kazası ve Kal
kan nahiyesi ve sair ıuahai lâftan 
hayvanatı ile beraber gelen köy 
lülere yayla vazifesini görür, orman - 
haricinde bulunan köyler yalnız 
ziraatle temini maişet ederler.

Orman tebezzürü tabiiden mu- 
tahassıl olup katiyatm seçme tar
zında tatbik olunmasına cevaz ve
rilmiştir.

Topoğrofik vaziyeti:
Crman arazisi Toros silsilei cı- 

halinin Akdeniz sahilini takip eden 
canubu garbı kollarından Susuzda- 
ğı namı verilen dağın şua baltadan 
olup Çeldin kın, Uzuıırnezar, Ko- 
çoa, Şünbülü, Ahmetçik Ağıllı kuyu 
ve Erenhk tepeleri arsında mah
sur bulunmaktadır, şarkı cenubi ci
hetleri çıplak taşlık ve garp ciheti 
bir miktar Katran eşçannı muhtevi 
ormanlık saha ile aynini ıştır . ara
zisi heyeti umuniyesi itibarı ile şar- 
kdan cenubu garbiye uzanmış bi
risi şimalde diğeri cenupta iki sır
tın şimal ve cenuba maruz etek
leri ile vasatta Sertlik ve Karatepe 
namı verilen tepelerin şimal ve ce
nuba manı;, ivicaçlı sathı maillerin» 
derimiiteşekkildir. Üç sırt arasında 

iki büyüle müstevî çukur mahsur 
kalmaktadır ki şimaldekine Dokuz 
göl, eenuptakine Çığlıkora mera, 
lan namı verilmektedir. Dokuzgöl 
meriasında üç sarnıç ve Çığlı karada 
keza üç ınenba su kuyusu ve İkizce 
mevkiinde iki adet memba su ku
yusu mevcuttur.

Sular:
Orman her taraftan kapalı oldu-
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■Â* | | | |  yağmur ve karların
ertmesmdo:'. rantahassıl sulardan 
bç&t ba*şh bir dere teşekkül etme* 
saiştir. Ancak Ç^H* kara havzasında 

şarkiden garbi cenubiye mü- 
natet ve Çığlı kara merasında niha- 
eet bulup kurudere namını alan 
&k&  içtimai meyab bir dere mahi
yetimle isede senenin son mevsimin
de susuz olup yalnız yağmurların 
®Öml9nde Çığlıkara çukuruna cer
rar* etmekte ve diğer sel halinde 
akan sular gibi çukur içerisinde to
prağın altına nüfhz ederek kaybol
maktadır.

Yollar:
Orman dahilinde esaslı patika 

nevinden olarak üri yol vardı.
V  I  Beyat- Temre yolu:— Ça

tallaş ve Ortakır tepeleri arasında
ki gedikten bümürur Dokuz gol 
m erasına inerek Karatepe gediğine 
r e  badehu mezkûr tepenin cenubu 
garbi sathı mailinin kısmı vasati
sinden geçerek Toptaş namı veri
len cesim bir iaşm önünden Çığh 
karaya gelir ve Erenlertepesi önün
den Temreye giden yola birleşir.

2.— Teke - Temre yolu:— Çel- 
"if&rıkın civarmda ikiye inkısam 
edip birisi Karan çukurlan içerisin
den geçerek cenuba maruz sathı 
mani takiben kurudereye dahil 
| İ n i  dere içerisinden Çığhkaraya 
cjşeri ÇdcKnkm dvannda Arif ge
diğine t p  Zümbüllü tepenin şimale 
maruz sathı mailinden geçerek Çığlı 
karaya inip her iki yolda buradan 
Temreye giden yola birleşirler bun
lardan gayri orman dahilinde her 
ne kadar müteaddit patikalar mev- 

keçi yoEarmdan ibaret
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olduğu cihetle şayanı ehimmiyet de
ğildir.

Mevzuu bahis yollar şayi beşer 
mahsulü olmayıp sırf yayla ya giden 
insan ve hayvanatın gelip geçmesi 
2e meydana gelmiştir.

Bu yollardan Çığhkaranm Çeldin 
Kurudere yolu üe Dokuzgölün Çel
din Gömbe yolu orman mıntakası- 
nm en esaslı yollarından biridir.

Mezkûr yolların bazı mahalleri 
tam ir ve ıslah suretüe mamulâtıh 
nakline elverişli bir hale ifrağı 
kabüdir.

Ecnaeı eşean —
meşçerei asliyeyi Katran teşkil 

edip münferit bir halde Ardiç ve 
keza çalı halinde P ım ar ve alçak 
satıhlarda Çam eşean mevcuttur.

Tarzı katiyat —
Türabı müessiratı cevive ve ziya- 

iyenin tesiratı muzırrasma arz ve 
mahkûm edecek katiyattan içtinap 
ve pek ziyade mail sahalarda taba- 
kai türabiyenin hayat ve muhafa- 
zasma fevkalâde itina edilmelidir. 
Meyli fazla olan manatıkta. sıravari 
katiyat. meyli az ve düz olan erazi- 
de seçme ve tebezzürü tabii katiyatı 
icara edilmelidir. Vüs’atı üç hektar 
kadar dun olan mahahller üe vü
cutlarından istifade temin edilmiven 
seyrek ağaçlı mevakide traşlama 
katiyata müracaat oluna bilir.orman 
her taraftan kapah olduğundan rüz
gârlardan o kadar müteessir olma
makla beraber toprağın alt tabakası 
taşhk olduğu cihetle eşçarrn kökleri. 
pek derine nüfuz edemiyerek nisbe- 
ten sathi olması ve eşçann sinin 
kemale vasıl olmuş bulunmalan ha-
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sebile tesiratı hâriciyeye dayanama
yarak devrilmekte oldukları aynen 
müşahede edilmiştir.

Binaenaleyh toprak ve taşların 
her sene katiyat dolayısı ile yerlerin
den oynatılarak öteye beriye kay
mak suretile sukut eden tohumların 
toprakta yerleşip kök peyda ederek 
fidan husule getirmesine mani ola- 

. cağı düşünülerek genç nesü kendi - 
lerini türaba tesbit edecek bir sinne 
gelmesini temin ve fili tensilin vu
kua gelip gelmediğini anlamak için 
her m aktaa beş senede bir defa 
girilmek şartı üe 10 senede 49321 
metre mikâp Katran eşçarım nkat 
ve ihracına lüzum hasıl olmuştur. 

Nevsimi katiyat —
Katiyatın her mevsimde, icrası 

caiz isede kışın ve son baharda 
yapılması ağaçlarda stıyun durgun 
bir devrede olması hasebüe gerek 
ahşabın metaneti ve gerekse genç 
fidanların yazın ve ükbaharda 
inkişaflarına mümanaat ve tecessü- 

mlerine zarar ika edilmemesi noktayı 
nazarmdan daha muvafık bulun 
inaktadır. ■

Bozburun ormanı 
Bu ormanın harita ve pil ânı

nın tertip ve tânzimine mühendis 
Aptullah Cevdet ve muavin Mazhar 
Beyler memur edilmişlerdir. 

Ormanın ahvali nmnmiyesi: 
Bozburun ormanı Antalya mer

kez kazasına mülhak Gebiz nahiyesi 
civarmda 31,20 derece tulü şarkî 
v e . 37,20 derece arzı şimalidedir. 
Derununda bulunan Hacıiçiüren 
karyesine ait erazi hariç olmak 
üzere temamen devlet ormanıdır.

Bu orman Antalvay ya 15 ma- 
navgat’a 6Eğirdire 8 saat mesafede 
bulunmaktadır.

Vaziyet ve teşekkülâtı arziyesi: 
— Bozburun ormanımı ihıtiva et

tiği erazi pek muhtelif konglomera!*, 
pek mebzuldür. Yüksek i&petei 
suhuru küsiyeden mÜteşekJdhJir.

Asıl Bozburun tesmiye edilen 
dağ suhuru kilsiyeden müteşekkil 
gayet sarp ve arızalıdır . Serpantin 
garp hududundan başlayıp Bozbu
run bayın eteklerinden Çalbbeline 
kadar devam etmekte ve bo kısım
da Eğirdir hududuna dahil olma
ktadır Eğirdir hududu üzerinde krom 
madenine tesadüf edümişsedeişlefcü- 
miyerek muattal bulunmaktadır.

Ahvali iklim iyegj: -  Sathı ba
hirden 500-1500 metre mürtefîdir. 
Yabani zeytin,Sakız, Tefne,Harnup, 
Akgünlük, Mersin, Somak gibi ma- 
tedüei harre iklimi mecmuai neba- 
tatırnn yaşamakta olması, derecei 
hararetin 35 dereceyi tecavüz etme
mesi, kar mevsiminin ancak kânu
nlarda hulûl ve pekaz devam et
mesi bu orman ikliminin mutedil 
olduğunu irae eylemektedir.

Ormanın hududu: — Bozburun 
orman kıtası dairen madar yük
sek tepe ve sırtlarla havza halinde 
bulunmakta olup mukavelenamede 
zikredüen hudut esasatma istina
den tahdit edilmiştir. Şimalen Çaltı 
beli üzerinden ve haritada işaret 
üe irae olunan Kızıltepe namı ile 
mevsum tepeden bedüe Çaltıbeli 
mezanGökkaya, Yongalı, AJkradağ, 
Çataltepe, Çukurca mevkii ve Çatal 
tepesi sırtlarından bilmürur üluçu- 
kur müntehasmdakı — noktası üe 
irae olunan istikamet. Sarkan: mez
kûr noktadan bedüe Akarca sırtı, 
Bozburun sırtlarını teşkü eden 
-j8  ? -ğ-; noktalarmdan bilmürur
-A. üe irae olunan İnsuyu mevkii, ce- 
nuben mezkûr mevkiden bedile 
Deveoturağı, Nuhu tepesi üe ko- 
vacık ve Karapırnal, Mezar. Kuru- 
pm ar noktalarmdan biîmünır 4  
ve A üe irae olunan Sazan tepesi.
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Garbon, uu'^kıir noktadan be
tine 1  num aralı tepeden bilmürur 
mebdei h&dut olan ve -f- ü .A ile 
irao edilmiş olan kızıl tepeye mün
tehi hutintia tahdit edilmiştir. Or- 

cihsti erbaadan hem en umu- 
miyetle IV vlet orm anı île m ünase
b e t t i r  olup ve yalnız ciheti cenu
bide G a p $  K sinyal noktalarile I 
irse  edilmiş olan kısımdan gerek 
H&şîçi ve gerek Dümen karyeleri 
ebahsine a it erazi ile hali temes* 
tadır.
Ahvali m ahalliye ve ahalii meskûne 

Orman delilinde bulunm akta 
olan Hasici üren karvesi ehalisi 
^öââşederini ormanın mahalli mnh- 
belîfesinde tesadüf ettikleri kuvvei 
inbatiyece zengin kıtaları açarak 
ziraa t etmek ve senenin yaz msv- 
siminde hayvanlarını alarak orm a
nın yüksek akşam ında yine orm an
dan küşat ve yayla ittihaz ettik
leri m ahallerde hayvanlarını rây  
ettirm ek sureti ile temini m aişet 
esmektedirler. İçlerinden kereste- 
ciliğe aşina kimse yoktur. Ancak 
imal olunmuş keresteyi snda nak
letm ektedirler. Erazinin darlığı ha
sebile ovalara inerek amelelikle 
iştigal ederler.

A hvali iktisadiye 
Orman derommda tesis edilmiş 

fabrika y ey a  .su hizan mevcut de- 
ğadir. İm alât g  b ib is i  ve balta  
3e ve tahtacı tabir olunan amele
le r  3e icra edilmekti dir. m am ulat 

i eenebiyeye ve bahusus 
İskenderiye'ye sevk olunmaktadır. 
Dahili sarfiyat cüzidir. N akliyat 
evvelâ m aktalardan orm an dahilin
d e  cereyan eden Bozburun çayı 
kenarına kadar esterlerle ye bura
dan  yüzdürme ve salm a sureti fle 
Aksu çayına ve badehu denize 
n^kîl ve harice im rar olunmakta-

dır. Araba nakliyatına m üsait yol 
ga> rı mevcuttur.

Yüksek mailelerde icra edilen 
kativat [ Deveoturağı, Eminsuyu ] 
vâdüerinden tom ruklar kaydırılmak 
sureti ile aşağı ta raflara  nakil, 
badehu nakledilen m ahalde imâl 
olunduktan sonra su başına ester
lerle getirilmektedir.

Gebizden gelen ve orman da
hilinde ye ekser akşam ı dere ke
narından geçen bir yol Samanlı 
belinden İsparta  vilâyeti sahasına 
gitmektedir. Yazm ovada oturan 
aşairi seyyarenin yaylalara gideceği 
yol bu yollardır.

Bozburun deresinden m âda di
ğer derelerden istifade edilemez.

Haritasının tanzim i 
Bozburun ormanının ihtiva et

tiği erazinin gayet arızalı bulun
m ası m atlubu veçhile b ir hattı 
esas intihap ve m esahasına imkân 
birakmadığı cihetle küçükten bü
yütme sureti ile 1272,36 metrelik 
bir hattı esas elde edilmiş ve bu
nunla İâzımğelen . noktalara sin- 
yallar rekz edilerek haritasının 
ahzine başlanmıştır. G ayet sarp 
eraziden müteşekkil bulunm ası ve 
ekser mahallerinin, m ürur ve ubu- 
ra  m üsait olmaması dölayısı -ile 
nokatı sabite ileriden ve yandan 
kesdirme sureti ile tayin edilmiş 
ve başlıca nirengi nokatı kemiy- 
yatı vaziyesi cetvelde irae olun
muştur,

Ormanın vüs’ati 
Saha umumiyet itibarile 6911,- 

21 hektardan ibaret olup 2950 hek
ta rı ormanlık 2794 hektarı kayalık 
I l9 7 r13 hektarı tarladan  ibarettir. 

Ormana verilecek şekli idare 
, Bozburım ormanı sarp maileler 

üzerinde taşlık ve kayalık eraziden 
müteşekkil bulunması hasebile teş-
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cir ve tensili sun’inin güçlüğü ve 
yollar açılmak sureti ile m unta
zam m akatla tefrika arazinin mü- 
saadesizliğinden dolayı seçme şe 
kil- ve idaresi kabul edilmiştir. Ta
hammülü senevinin istihracinde Ka- 
m eral takse düsturu kabul edilmiş 
ve bu düstura nazaran senevi 
2133, 105 m etre mikâp üzerinden 
4  senelik plânı tanzim edilmiştir.

T eşçir
Bozburun ormanı bir çok m a

hallelerden müteşek k; i kurayı intiva 
etm ekte olup kurayı mezkûre aha
lisi kabili ziraat arazmm azhğı 
hasebile maişetlerinin temini zım
nında ormanın kuvvei inbatiyece 
zengin bulunan toprak akşamım 
açarak tarlalık ittihaz etm iş ve 
orm ana ancak taşlık kayalık ve 
gayri kabili z iraat akşamı terk 
etmiş olmalarından, sıın’i surette 
halen orman dahilinde tesçir olu
nacak aksam yoktur. (Bitmedi)

Fabrika mahallinin vüs’ati
1 - 4  Ka.trak için lâ.grm

İ K i
adedi

Katrak tipi Umum saha 
m2

Fabrika
m2

[ Makina dairesi i 
vesair binalar

1 Tomruk 
deposu

1 Ü

Mamulât
deposu

m2
. . i  I 

1 2.

4

Saatte 3m Ş tomruk 
işleyen mamul kat
rak S saatte takri
ben 15

m3

' •3')00 
6000 
9000 

12000

250 
■ 400 

400 
500

350
500

,500
700

, !S -- loüO
. 3400 

5400 
7000

800
1700
2700
3500

•1

' 3  .
ı  m

Saatte 6 mŞ tomruk 
yani S saatte - tak
riben 20 - 30 m3 iş
leyen. seri katraklar

5000
10000
5000
20000

300
400
500
500

600
600

1000
1500

28ûû
6000
9000

12000

1300
3000
4500
6000

1
î-r*2'd
m m

4

Saatte 10-12 m3 tom
ruk işleyen yani S sa
atte takriben 40 •-60 
m3 işleyen en son sis
tem katraklar

20000
40000
60000
80000

500 
500 j 

1000 
1000

1500
1500
2000
3000

12000
2500ü
38000
51ÛÛÛ

[ • |  6000 
13000 
19000 

[ 25000

Memleketimizin muhtelif kereste 
fabrikaları gezildiği zam an görülen 
büyük bir noksan gerek tomruk 
ve gerekse m am ulât deposunun kâfi 
dereeede vasi olmamasıdır. Halbuki 
im alâtın se rî ve m untazam bir 
surette  yapılabilmesi için bu cihe
tin pek büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Depoların vüs’ati yalnız 
katraklarm  adedine göre değil 
aynı zam anda bunların gördükleri 
işe göre değişir. İşte buna nazaran 
tanzim edilen şu cetveli karileri
mize faideli olur ümidi ile neşre
diyoruz :

Bugün memleketimizde umumi

yetle saatte  3 m etro tom ruk işleyen 
katraklar müteammimdir. Nadiren 
de saatte  6 m etro tom ruk işleyen
lere  tesadüf edilir.

Halbuki saa tte  10 12 m et
ro mikâbı işleyenler hiç yok gibi
dir. Yeniden m ubayaatta  bulunula
cak olursa bu cihetleri iyi nazarı 
dikkate alm ak îâzimgeîir. Ancak 
şunu da söyleyelimki son sistem  
katraklarm  fiatı diğerlerinin he
m en iki m isli olduğu gibi beher 
katrak  eskilerin iki misli beygir 
kuwetineH> m uhtaçtır. Onun için 
her noktayı iyice hesaplam adan 
işe girişmemek l âzımdır. Dr. T, Â li



T i l k i
Tilki -  Cümlece malûm olduğu 

üzer* zeki w  kurnaz bir hayvandır.
Tilki hemen hemen dünyanın 

ber tarafında mevcuttur; iklimler 
değiştikçe tabiidir ki muhtelif ne
viler** takdim olunur,

Bûr iklimden diğer iklime çabuk 
Hasiyet eder arsızca bir hayvandır. 

Esas olarak başlıca nevileri:
|  — Adi; yani boz,
2  —  Kırmızı tilki 
ş — Beyaz <
4  — Siyah ve Arjante tilki 
â  — Mavi tilki dir.
A er iklimde mevcut olan adi 

cinsten olan tilkilerdir.
$:eak iklimde bulunanlar cesa

met ıtibariîe çok ufak olur, Arabis
tan ve Avusturalya ve diğer sıcak 
iklimlerde mevcut olanlar bu nev’e 
dahildir, bunların cesametleri ufak 
akıp adeta büyükçe kedi cesametin- 
dedir. boviann uzunluğu kuyrukla- 
n a  iki misli kadar dahi yoktur, 
renkleri esas itibarile açık bozdur.

Cenup mmtakalarda yaşıyanlar 
umu n iyetle açık renklidir, bu da 
tahiâdır ki ziya ve hararetin tesirin
den başka bir şey d e ld ir. Yukarı 
doğru çıkıldıkça (Şimale) cesamet 
büyür: tüyler yumuşak sık ve uzun 
okrr.

Sahil mmrakalannda yetişenle
rin renkçi esBoer ve orman dahilin
de y aşîradlara» tüylen düzgündür. 
DahOi Anadolu'da bulunan tilkileri 
bu mevana dahil etmek doğru olur. 
Bolu, Çanakkale ve Rumeli’nde bu

lunanlar da esmer cinsler meyanm- 
dadır.

Kırmızı T ilk i; Bu cinsler yalnız 
şimal iklimlere hastir. Sibirya ve  
Kanadada bulunurlar. Boylan uzun 
cesametleri enbüyük ve güzel olan 
Tilkilerdir; kırmızıya çalar tatlı bir 
rengi vardır. Eski zamanlarda mak
bul olan ve elma tabir edilen kürk
ler bu cins Tilkinin boğazın yan 
trafında bulnan yumuşak ve uzun 
tüylü kısımlarından yapılırdı ve yi
ne bu hayvanın göğüs tarafından
beyaz tilkinin nafesüe beraber Servi 
namındaki kürk yapılırdı.

Beyaz t i lk i: Sibirya’da İşim ha
valisinde bulunur; soğuk iklim hay
vanı olduğundan tüyleri son derece 
sıktır, cesamet itibarile ufakça olup 
makbul bir cinstir, pek az miktarda 
Kanada’da bulunur.

Siyah ve arjante tilkileri : Bun
lar dahi şimal iklime has olup çok 
makbuldür, hususile arjante Tilki 
son derece makbul olup çok kıymet
lidir; cesameleri ortaca olup büyük
leri dahi çoktur: Siyah tilkilerin kuz- 
ğuni siyahlarına pekaz tesadüf 
edilir.

Mavi Tilki : Bu cins ise en mak
bulü olup şimdiki halde bu hayva
nın yabanisi yoktur, bugükü günde 
eyi bir mavi tilki için asgari bin do
lar bir fiyat vardır. Senevi bir kaç 
yüz tane mavi Tilki elde edecek bir 
avcının pekaz bir zemanda milyo
ner olması lâzım gelir.

Halbuki böyle bir servetten yal
nız avcıların menfaattar olmalarına

tabiîdir ki sermayedarlar böyle gü
zel fırsatı kaçırmak haınakatinde 
bulunmazlar;

Buna binaendir ki halihazırda 
siyah, arjante ve mavi Tilkiler hu
susi çifliklerde yetiştirilmektedir, 
bu çiflik bizim bildiğimiz çifiikier- 
den olmayıp tamamile başka bir şe
kildedir, böyle bir çiflik te s is  için 
birinci şart; bu cifliği cins Tilkilerm 
bulunduğu sahalarda tesis etmektir. 
Bu Tilkilerin bulundukları orman
lar saz ve kamışlardan tathir edile
rek muntazam orman parkı halini 
alacaklar, burada bulunan hayvan
lan  nim ehli bir halde bulundurmak 
için fennî bir tarzda yuvalar vücu
da getirmişlerdir.

Hayvanatı vahşiye temamile ser 
best dolaşmak ve kendi rızkım te
min için aranmak mecburiyetinde
dir, binaenaleh kendine nzık temin 
için başka sahalara gitmek her va
kit için varit olduğundan bu orman 
dahilinde tavşan, keklik gibi hayva
nat bulundurmak mecburiyeti var
dır. Bu suretle bu Tilkiler o saha
dan uzaklaşmayarak yuvalarına 
ünsiyet ederler.

Tilkilerin amansız düşmanlan 
olan kurtlanıl bu sahaya girmesi
ne karşı herbir tedabir ittihaz edilir.

Böylelikle şu saha Tilki çifliği 
unvanım alır.

Bunlardan avcı istifade edeme
yip ancak sermayedarlar istifade 
ederler. Belki yakın zemanda kıy
metsiz addettiğimiz av hayvatüa- 
nndan da ayni şekilde İstifade edi
lecektir.

Ormancılık haberleri
§ — Antalya’daki birine» orman 

amenajman grubunun merkezi Kon
ya'ya İstanbul'daki ikinci Aroenaj- 
man grbımun merkezi İstanbul. 
Üçüncü amenajman grubunun mer
kezi İzmir: Dördüncü amenajman 
grubunun merkezi de Zonguldak 
ölmüştür.

§ — Mezkûr grupların bu sene
lik havaleleri yeni merkezine gön- 
rildiğL

§ — Birinci grup kadrosu altıya 
tenzil, üçüncü grup kadrosu sekize 
iblağ ile bu mühendisliğe Beypazarı 
orman mühendisi Ekrem Beyin tayın 
edildiği,

§ — Dördüncü grup mühendis
lerinden Hafit Bey ile Üçüncü grup 
mühendislerinden Ekrem Beyin be
cayişlerinin icra kılındığı,

§  — Grupların evvelâ yeni mer
kezlerine ve sonra da üçüncü gru
bun Osmancık kazam dahilindeki 
Kös dağı ormanına, İkinci grubun 
Biga’da Ağıdağı ormanına ve dör
düncü grubun da Bursa havalisin
deki ormanlara hareket edecekleri 
haber a lın m ış tır.

§ — Merkezlerinin tahvili ve 
havalelerinin gecikmesi dolayısiîe 
grupların bu sene ki faaliyetlerinin 
geçen senelerden çok az olacağı 
söyleniyor.

§ — İktisat Vekâleti Orman 
Amenajman ve Teşeir şubesi müd
ürü Fahrettin B. şehrimize gelmiştir. 
Mumaileyhin orman Mektebi âlisi 
imtihanlarında hazır bulunacağı ve 
Amenajman gruplariie temas edece
ği öğrenilmiştir.

Kürkçü

A ptülkadir Itllıfi MS* MCKİF



Tanışalım

C em al B . R a g ıp  B.
Eskişehir Oruıan müdürü Gerze Orman komseri

A p tü lk ad ir B .
Avcılık muharrirlerimizden Kürkçü

H alil Nadir B.
Garbi karaağaç Orman mühendisi

h » B  b .
B â â tâ  Ok. A a o M jn u  gnıpu mühen* 

dialerınden

T ahsin B.
Akhisar orman kondoktom

K e r e ste  Fabrikaları

G A L A T A

Voyvoda caddesinde Nazlı han

ikinci kat

T elefon  : 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

Her nevi sanayi kerestesi
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Abonalarımıza

B4r çok abonalammz adres değiştirmek veya abona tecdit,' Jetmek 
^ ^ ^ İ ^ G s a t t a  m ü r a c a a t :ediyoriarsada ab.ona numaraları m alûm : oîih&- 

d'ctTîdan bir çak karışıklıklar hadis oluyor.
Abonalaramz kendilerine gelen, mecmuaların adresleri ^eriûdeki 

numaraları bir tarafa kayt eder y e  bu numara ile müracaat ederlerse 
hessa bizi mûşkilâttan kurtarır te . hem de işlerinin tesviyesini teshil 
ederler.

Mecmuamız badema adres değiştirdiğini bildirmediği için koleksi
yonları noksan kalanlara bu noksanlan temamlamak mecburiyetinde 
değildir.

Karilerimiz adres değiştirdikçe bize bildirsinler.

rmatt v t  p |>
C«mT€tâ tardından arda W . « n l m
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Arzı itizar :

I  tebeddülü üzerine mecmuamız müdürü
'̂ W 0M vrim  ^ekiierek yenM m m üdüris, mesullüge a it m erasim i ka- 

ikm ali dolayusile meemuamtet ik i ay tedhhurla 

kalÂifc. Bu gün Temmuz.  Agvetos niishedartm  

bir evrada. iaMi/m. ediyoruz. Badema yine eskisi gün muntazaman- 

'$&jfây&e*tam ■ ‘ ü te ^ iın is i temim, île muhterem okuyucvlarunndan  

deftir diteriz.

Akdeniz havzasının Haşep ticareti

Memleketimiz kerestesi için enh 
ta b a  ihracat sahası Akdeniz mm- 
•takasıdır. I Ye bu . .memleketlerin 
hemeti hepsi de Ormanca fakirdir
le r* ^

İstihsâiatunm  tanzim ederek 
bu memleketlere ihracat yapmak 

: suretiyle, malı muvazenemizde te-

Yazanı
D r.J£  Â li

himizde çok mühim tebeddül yap
mak kabildir.

Bu havzada bulunan muhtelif 
memleketlerdeki kereste vaziyeti 
hakkında hazmlanan tedfcıkleri pey
derpey ım^ede<^ğizv Bu gun İspan
ya y a  ait tedkikle neşriyatımıza 
başhyoruz.;.



Ispanya’nın
ü&son ithalâtı 700,Ö00

haşep ticareti

%S2si Rusyadan, Fran*. 
ve Faruk izden % 10 nu Fe- I 
iya ve Amerikayi şimaliden 
şer Xvvrvê 'ten û/o 0 ve Roman* 

ie  Sırbistaııdan % 2 şer.
Ispanya kereste ticaretinde bizi 
ıas>a alâkadar eden Kayındır, 
nu İspanyaya bilhassa parke 

^alinde kullanılan Friesen halin*
• sevk edilir. Bunların eb’adı ber
il i  alid ir:
Tul itibariyle bir metre kadar 

J e  olanlar Kurzfriesen ve bunu 
•".tecaviz tulde olanlar Langfriesen 
rijni alırlar.
Rohfriesen 1er berveçhi ati eb’- 
ia olurlar:

t S>5. 9,5. 11,5. smlöög â7'âSöt$2-$$mm 

7,5 S.5 9.5 * *

6,5

Bu eV attan mada bu mamulata 
iV/̂ -n̂ İAr mevcuttur. En mühim 
esas teşkil eden Viyana Üzans- 

yirr Esasen bu gön Avrupanm 
mLhim müteb&ssıllan olan Çe- 

»lovakya ve Sırbistan da malum 
HŞjğjg veçhile Viyana Üzansîanna

Birinci suni Rohfriesen; koskin . 
(şeBr kenarlan muvazi, aynı ka- 
fdrfjt. keskm, hasep hali sıhhatte 

rrrtvn z*h lekesinden muarra, çâ  
,ksjz ve kart yeniğinden muarra 
çaktır.

Setonaj neticesi yalnız satıhta 
hasıl olan bir milimetreden fazla 
tekarrur etmeyen lekeler kabul 
edilir. Hâşebi kâzıp köşelerde bir 
milimetre kalınlık ve 3 milimetre 
genişlikte bulunabilir. Bir satıhta 
ufki hali sıhhatte ve kutru 1 san
timi tecavüz etmeyen budaklar 
bulunabilir. Her halde bir sathı 
daima hatasız olmalı ve iki yan 
satıhlarında tul köşe dallan bulun
mamalıdır.

Bir metreye kadar tulde olan 
Friesen lerde 5 ile kabili taksim 
olan eb’at bir metreden İ20 santi
me kadar tulde 10 ile kabili tak
sim olan ve 125 santimden uzun 
olanlarda 25 santimden 25 san ti-' 
me hesap edilir.

5-7 santim genişliğinde olanlar 
dar ve 8-11 santimlikler geniş at 
olunmaktadır.

Kırizeler havada kurumuş ola
rak ve genişlikte 2,5 milimetre , ve 
tulde 50 santime kadar olanlarda. 
2 ve daha uzun olanlarda 3 san- ; 
tim fazîasiyle kesilmelidir.

ikinci sınıf Rohfriesen tere ge- 
linçe : kezalık keskin köşeler mü- 
vazi, kenarlan muntazam aynı ka
lınlıkta kesilmiş "sıhhatte,' lekesiz;' 
çatlaktan muarra Ve her halde 
rende ile kabili imal iMimmahdır. 
Stonaj lekeleri, ufak daUariye pa- 
rakelerin ikinci derekede mahallen 
de istimâline maıû'olmayacak ha-, 
talan kabul edilir, Haşebi kâzıp 5-
imilhh-AtihA Mirdik ve 1A mılİTnAtrA
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genişlikte olarak yalnız bir köşede 
bulunabilir.

Triyeste üzansmda tul 0,5 ilâ 
4 metre kalınlık 27-29 milimetre. 
8-9, 10-11 ve on iki santimdir.

Fıçılar: Kayın ficisi- tahtaları 
umumiyetle 80 santim tııl 10Lİ1. 
santim arz v e ; l l - l i  santim kalın- 
lığmdadir. '

Bunlar balta ile kesilmiş' ve-ya- 
rılmış olmalıdır. Testere malı mak
bul değildir..-/

Kayın tahtaları': Umumiyeti^ 
kaymdan kaim tahtalar , tercih edi
lir. Ekseriyetle.jnüstamel eb’at:26v,; 
33, 40, 50, v e '80-veya dalia'ka- 
İmdır. Bunlar kenarlar!' alınmış 
veya noımal olarak satılırlar. Müm
kün olduğu- kadar/sağlam}-dalsız 
ve kırmızı müh' lekesiz?1- olmalıdır '

Kaymdan ''çıkacak, diğer bjr 
çapta mobilya _ latalarıdır. Bunlar. 
37X26,- 2 ^ İ2 5 y  }40X 40  ̂ santim 
eb’admdadır.

Kaynan diğer bir mâmulâti-da-

MALI denilen, m c e /ta b ^
laj sandığpıda kullandır. 3&rmm
m u b le k ^
Budaklı m lm asıd j mahzurlu değıJv 

- dir. - Ancak budaklı tahtâIar-.korar-' 
ken çabuk/ çatlarlar, Lmâehâi^hLj 
ikincb sınıf maldan: addederler.

Vıyahİ; Üzansları: bmdam.ev- 
^rak; sakıt Için.yekdığerinin aynıdm,

' -M erkonfilSS^^^^denS^^ I 
ve Tf ikiTr-

. içi-. anıfin^l^^k edderek^yrıçA î^
tılması ea iz*d eğ^ ^ /^

Kenarlan kesfinoş A smıfik^gm

buharla muamele edâmış ve edil
memiş olarak fandır edilir. Buharla 
muamele; haşehe temamen işlemiş 
olmalı ve renk muh lekeleri müs
tesna olarak mütecanis kırmızı ol
malıdır. Diğer evsaf buharla mu
amele edilmiş ve edilmemişte aynı 
olarak beryeçhi -atidir. /

Kenarlan muntazam kesilmiş,
• muvazi, düz, muhsnz olmalı ve 4b 
milimetreden ince olan tahtalarda 
kırmızı muh.lekesi bulunmamalıdır. 
40 milimetreden kaim olduğu tak
dirde geniş taraflardan bir tanesi 

i muh- lekesiz-, olmalıdır. Ve muh le
kesi hiç bir zaman % 80 miktarım 

İMşitg-ve te-
-mamen halı sıhhatte olmalıdır,

- Setonaj lekeri bir milimetreden 
fazla amfiaz etmem etidir. !

' -Büharlammşdahtalarda ana te
cavüz etmemek/ ıfeere-hir tarafta 
bir''yât%k ;d>Mımabiîir ̂ Halbuki bu
harla muamele edilen mutlaka çai- 

■̂ aksızş; ohnahdmf'-'

„ B5rinci~-sımf mamnjât'2 metre- 
.'d^Eİhâ^ar/ Maauıah muayyen bir 
-mfbefte^ î,5};tol sımöart 10 san- 
tâmden lû  san&de7 kabtfi .eder- .y

/Genis1ığerğelince'/20 milimetre 
20r6O

 ̂;mâğnefrede 16 ve'/60 milimetreden 
^Ja^^clncsa 2Ö^anrimdir.

k | #  mamulat ve kenarlan 
İu suâ sera--

■r; itte -şâtdn'/ -; vy ; / / -
lâtalarğaa gelince: Sıh- 

y ^ ^ ^ k ^ î @ y $ s o n r a : azan mödr 
^ ^ p d ü d m an ^ rçüriunck alaimi gös-

termeyen tomruklardan imal -edil-

3 ------ --------- î*------—  M  ; 3



Ytİ : $ -— 4 Sayı: 29-30

mesi h^öp  kut’i-
1 vatşbui nihayet döri hafta sonra 

W kcsıu kesilen nihayet Mayıs ni
hayetine kn«iar işleümelidir.

tamamen düz elyaflı, 
muntazam ke-silrmş; kırmızı muh 
lekesiz w  dalsız oî/jjalıdır ve kurt 
ven<ği veya. sair kusurlar ohnama-

Hava kurusu hale geldikleri 
zaıaaa eh’atİarı tanı olmalıdır.

Sipmişte kısa ve uzun latala
rın mîkîan teshil edilmelidir.

Tüy este üzansı ise berveçhi 
alidir:

Tavoloni 1er S  Birinci sınıflar 
keskin köşeli olmalı ve kenarlan 
testere ile ahmnış veya alınmamış 
olarak piyasaya çıkabilirler.

. $0 milimetreden ince olanlarda 
muh bulunmamalıdır.. Daha kalm- 
lar muhtan geçmek üzere kesilmiş 
ve binaenaleyh muh iki perçaya.J 
taksim edilmiş olabilir.

II Sınıflarda sathında budak 
ve muh bulunabilir. Fakat muh 
biç bir zaman 26 san tim kutru 
tecavüz etmemelidir.

T ahtalar; Diğer envai e-şearda 
malûm eb’attadır.

Kalıta noktai nazarından Fayın 
tahtaları berveçhi ati kısımlara ay-

Birinci sınıf Rima mamulat ta-1 
mamen hah sıhhatte , ve kenarlan 
muntazam münferit ufa; sıhhatte 
ve badatlara cevaz vardır. Ve her 
bir açtan genişliğin nısfı kadar 
bir çatlağa cevaz vardır.

Vasat mal Mak Merkantilrsare 
buda kezalik temumou hali sıhhat
te ye iyî kesilmiş olmalı. Her iki 
uçıan tahtanın arzun tecavüz et-, 
miş çatlaklara cevaz vardır. Bun
dan mada bir az hafif kabuklu ke
nara cevaz vardır. Rutubetten hu-, 
şule gelmiş bazı siyah lekelere de 
cevaz vardır.

Üçüncü sınıf Skart yukarda gör
düğümüz hatlardan bir şiddetli de
recede olursa tahta üçüncü smıfa 
ithal edilir. Elyafı muavviç ve Sto
paj neticesi çürümeğe yüz tutmuş 
parçalar dahi üçüncü sınıfa aittir.

Testoni: .
Müvazi kailm iş 2J23 ilâ 2.28 

metre tulde ve kuru iken 20 mili
metre kahnliğında ve ’ 26 iiâlgğl 
santimetre genişliğinde tahtalardır. 
Arzda bir santimetre kadar ve ka
lınlıkta bir milimetre kadar hata 
kabul edilir.

Birinci ve ikinci smıfa ayrılır.
Brinci sınıf temamen hali sıh

hatte olmalıdır. Çatlaklı parçalar 
kabul edilir. Fakat çatlaklar iki 
uçta olarsa tulleri mecmuu tahtanın 
genişliğini tecavüz etmemeli ve 
yahut bir taraftaki çatlak tahta 
genişliğine baliğ olmamalıdır. Ke
zalik dar ucu asgarî e uda. malik 
olmak üzere eb’atea ufak farklar 
dahi kabul edilir. Kezalik kuturla
rı 8  santimetreyi tecavez-etmeyen 
deliklere müsaade vardır.

Bu evsaftan dun kıymette olan
lar ikinci sınıfı teşkil ederler.

Yukarıda gömüğümüz eb’addan 
maada 17,20 ve 23 santim geniş
liğinde olanlar dahi vardır.
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Tavoleti 1er üç nevi olup bun
lard a:

Q»o Oeaıçfü
u s o  K r o a t i ö a  )  a s g a r i  k a l ı n l ı k  l

Iuao Mcssına i i

Bu kalınlıklar temaneu kurumuş 
tahtalarm eb’adıdır. Binaenaleyh 
taze olarak kesilirken daha kaim 
kesilmelidir.

E vsaf itibariyle aranan şartlar 
Testoni nin aynıdır.

,Decimali bunlar 12 ila 14 mi
limetre kalınlığında ve 2,23 ilâ 2,28

santırnelr ilimde tahlalardır.
niştik 17,20 ve 23 sam i metre i
28 ve 29\ . ıntiıuetr»- cUur. Ktr
tim fark kabul edilir.

Keyfiyet itibariyle aranaı
saf ıesu jni nin aynıd

Fiyati ar : 1029 seıifcsi ili
ayı zarfıudiı L>panyadAkı kay
yatları iiaunnclakı tedkikatımıza
göre Meuoaliki Ecnebiyeden ekse
rıyetie (Sarbıstau ve Çekoslovakya 
dan geieıı kayının beher ıuetr< 
mik abı uıl ve kaliteye göre 215 
w<)0 pazeta dır ki buda 67,1 İh

Dünya haşep vaziyeti

( lnternationaler H olzm arki) Mecmuasının 

8 Mayıs Nüshasından
v Cemiyeti Akvama M. Dolezol tarafından dünyadaki haşep vaziyeti 

hakkında verilen rapor gayet -şayanı ehemmiyettir. Bir kere diğer 

bütün mevadı iptidaiye dünyanın muhtelif noktalarında mütekâsaf bir 

halde bulundukları halde Ormanlar bütün dünya üzerinde münteşir 

bir haldedir.

Kürrei Arzın muhtelif kınalarındaki serveti haşebiye bu c.et\relde 

berveçhi ati gösterilmiştir.



Yıî g Sayı : 29-30

Orman serveti

Orman sabası 
mifyoo hektar

Umumi dünya 
ormanlarına 

göre yfiztfesi

Kıtanıo rnnomt 
sahasına göre 
orman nlsbetî

Beher 100 
nofttsa isabet 
eden hektar

Asya H H | 28,0 |
Şimali Amerika , 585 19,3 26,8 404
Cenubi 847 28,0 44,0 *314
Afrika İ2& 10,6 10,7 227
Avrupa 313 10,3 31,1 &
AvartraJya r? Okranoe adaları 415 İ 8 15,1 1405

3031 100 22.5 176 r

Halbuki Ormanların işletmekte olan kısımları bu servetle müte
nasip deyidir.

İşlemekte olan m iktarları berv.eçhi atid ir:

Ormanların işlenmesi

Sanayi Mahrukat 
haşebi hâçebi TEKÜîf 

yfîlyon m Mtf. imkab» •
fiODja itübsallb- 
eanüre jKBesf

Beher galon 
isabet etteo 

metro mikabı
Şimali Amerika 424,1 362JS |  786,9 49,5 1,35

âftv rupa 259.2 -2 2 1 ,9 481,4 30,2 1,54
Asya 44.0 180,4 224,4 14,1 M S
Cenubi I 7,3 63,3 70,5 4.4 0,08
Afrika L 8 18,5 20,3 u 0,06

M p R u S n  Olcyano* adaları 2 .6 5,1 v>X,7̂ 7 0,5 0,07

8313 1590,9 100 0.53

D izer ta riften  m uhtelif arazi kıtalarındaki haşep  sarfiyatı takriben  
ietihfai’e  ^ekahijl e d e r :
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Haşep istihlaki

Um*» W* 
«dİTA tnSKron 
M») mfabı

İnşâat
haşeni Mahrukat

Şimali Amerika 770 407 362 '5 .2 6
Ayjfupa 471 250 221 1.00
Asya 224’ 44 180 0,26
Cenubi „ ‘y';7l s :, 63 1,10
Afrika 22 3 19 0,16
Avudrtdya re Okyano* adaları '. 8  ;'; ’ 3 ; 1,01

15*66 715 851 0.89

Envai eşçara nazaran Ormanların taksimi berveçhi a tid ir :

Envai eşçara göre Ormanların taksimi

Reçineli Reçinesi*
tnöyon tB?V®bî

Muhtelif YEKÛ5

Asya 360 232 257 84S
Şimalî Amerika 325 U S 44 585
Cenubi „ .44 46 757 847

Afrika 4  1 1 315 323

Avrupa 235 7S V ;—  ■'' 313
Arustralya ve oftyano? adaları ••‘ 6 " ; 6 . 103 115

1071 486 , 1474 3031

Yukarfci cetvellerin m ütalâasından anlaşıyorki en  mühim serveti 

ihtiva eden Asya ve Cenubi Amerika Orm anlarından vesaiti nakliye 

m eecut olmadıkından lâyıldyle istitiiade edilemiyor.

MMI
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Ku gerek istihsal ve ge
rekse - itibariyle nıühim
o ta t iki saha Avrupa ve Şimali
Aıu^rÂ.vv'.;;',

Amerıkada istihsalin en mühim 
hkisusiveti iter sene takriben tedes- 
skmün dön. misli katiyat yapılma- 

l>u suretle  orman sahası her 
sece . azalmaktadır.

Amerika da beher nufus basma 
^urĞvaı takriben 6 m etre mikabı 
okıp buda Avrupa vasatisinin altı 
«ds&dir. Ancak İskandinavyada 

^âir&yaz buna kariptir. Kanada da 
s£© zamanlarda orm anlar kesif bir 
şekilde imlemeğe başlamışlardır. Bu 
ormanların mühim bir kısmı bakir 
bir halde ve vesaiti nakliyeden çok 
«»aktadır. Her halde istikbalde 
Kanada dünya hasep istihsalatı 
irin mühim bir rol oynayacaktır.

Avrupada ise Rusya diğer mem
leketlere her sene tenakus etmekte 
o lsa  haşep  istihsalûtmı telâfi ede
cek vaziyettedir.

Raporda en mufassal olarak 
Avrupamn hasep istihsâl vaziyeti 
mevzu hahs. olmaktadır. Avrupanm 
Şarkında ve merkezinde istihsâl 
asriniaktan fazla, halbuki cenup ve 
garbında mesele ber akistir. İşte 
bundan dolayıdırkı Avrupada Şi- 
gytaJi şarkiden cenubu garbiye doğru 
hsr hasep cereyanı vardır. Avus* 

Ş^onya, Litvanya, Norveç, 
İsveç, Fenlandiya, Polonya, Ro
manya, Yoguslavya. Çekoslovakya 
Romanya ve Rusya ihracatta bu- 
t o a n  memleketlerden ; Almanya,

j iptafr Danimarka. İspanya, F ran
sa, Büyük Beritanya, Macaristan, 
İtalya. Kolanda ve İsviçre ise is- 
H la k ta  bub inanlardandı.

Avrupanm hasep ticareti Rusya

istisna edilirse senevi istihsalâtın 
teçessümü tecavüz etmesiyle tema
yüz edep-ki aynı istihsâl sermaye^ 
nin her sene bir az daha ufalması 
şeklindedir. İşte bunun neticesi ola
rak istihşâl her sene bir âz daha 
azalm akta ve eskiden Ormanları
nın mebzuliyeti ile tanınmış olan 
yerler bugün bilakis fakir hal al
maktadır. Halbuki Rusya ihracatı
nın piyasada çoğalması ve diğer 
taraftan başep istihlâkindeki tevak
kuf fiyatları kırmaktadır. Bu ise. 
lıaşep ihracatı en mühim varidat
ları olan Devletler için büyük buh
ranlara sebebiyet vermektedir.

Bundan sonra raportör Rus ha
sep istihsalâtmın ehemmiyetini 
mevzu bahs ederek Rusya istihsa- 
lâtı arttıkça Avrupa piyasasında 
fiatlaruı sukut edeceğini ve buh
ranlar zuhuru muhtemel olduğunu 
söylemektedir. Ancak Rusyada nak
liyat mes’elesi henüz ’ layıkiyle 
haüedüemeırdşîir.

Nihayet hasebin sânayideki 
ehemmiyeti mevzu bahis ediliyor, 
ye burada bir çok şubelerde hasep 
yerine diğer mevadm istimaline 
rağmen haşebin ehemmiyetini kâyr 
betmediğini bilakis çoğaldığım soy- 
liyor ki bu meyanda haşebin inşaat 
mobilyacılık vesaiti nakliyedeki 
ehemmiyetini hatırlattığı gibi son 
senelerde Telgraf direği Kaplama 
ve yapışık kaplama tahtası ola? 
rak kullamlan haşebin miktarı 
artmaktadır.' Diğer taraftan ha- 
şepten şeker imali ve haşep el
yafından inşaat lavhalan gibi yeni 
mahalli sarflar zuhur etmektedir.

Nakili 

Dr. T. ÂLİ

Mİ
Mp

M
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Moskova ziraat akademisindeki orman 
tecrübe istasyonu

Yalnız Almanyanm değil bütün 
dünyanın ormancılık aleminde taran
mış pek kıymetli biı* şahsiyet olaıı 
Münih darülfünunu orman fakültesi 
profesörlerinden doktor < Max En- 
dres > in yetmişinci senei devri- 
yeyi veladeti şerefine profesör 
arkadaşları tarafından -.227 sahife- 

İ l i  b ir risale neşredilmiştir. Bu 
risalede Alaman, Rus, Japonya, 
İsviçre, Ayusturya, Yunan orman
cıları tarafindan ormancılığın muh
telif mevzuları . üzerine makaleler 
neşredilmiştir. Bu makaleler içer
sinde Moskova ziraat ekademisi 
profesörlerinden doktor <Eitingen> 
tarafindan ( Moskova ziraat m ekte
bi orman; tecrübe istasyonu) namı 
altındaki makaleyi tercüme ediyo- 
e^fiyorum.

Avrupadaki tecrübe istasyonla
rı içerisinde belki en eskisi Mos- 
kovadakidir. Burada icra kılman 

-tecrübeler 70 inci • senei devriyeyi 
velâdetini tesit eden orman alimi 
ile <Max E ndres) hem sindir.

Tecrübe ietasyonu 1862 sene
sinde tesis edilmiş ve yine bu ze- 
manda açılan ziraat akademisi ta
rafından 350 hektar vüsatinde bir 
orman parçası buna tahsis edilmiş
tir. Bu orman ormancılık ilminin 
ve bu maksadın kürsüsü olmuştur.

İptidai tetkikat işbu ormanda,

aynı zamanda ormanuı amenaje- 
sile beraber .zamanının en kuvvet
li orman alimi olan ( Graf A. R. 
W argsde Bedemars ) tarafından 
yapılmıştır. Bu zatın işbu ormanda 
mevcut haşep ve te.*esşumat üze
rine vaki olan tecarübü bu gün 
halâ rus asarının esasmı teşkil et
mektedir. Graf A. R. W args d e  
Bedemars bu ormamn tecrübe is
tasyonu olarak hangi büyük çplti 
oynayacağım biliyor v e . ormanın 
tecessümatmı mütalaa etmek mak- 
sadile takriben 20 daimi tecrübe 
sahası - tefrik ediyordu. Halefleri 
Rusyanm iki büyük orman alimi 
olan profesör M. K, Tursky ve 
profesör N. 'S . Nesterov - birincisi 
1875, 1899 - diğeri 1901 -1926 ya 
kadar işbu istasyonu idare etmiş
lerdir - büyük bir sıra ilmi tahar- 
riyat vaz ediyorlardıki m aattesşüf 
bunun kısmı mühimi Avrupa or
man alimleri için meçhuldür.

67 senelik bir zamanın yğjjjşğşgg 
ile ormancılık ilmi muhtelif istika
metlerde tevesşüü ve intişar A ti
ğinden böyle pek az mekatı dahi 
Ünde icra kılman tecarüp ancak 
tecrübe istasyonunun ilim faaliye
tinin um um i. evsafım gö^erelûiir. 
Tecrübe istasyonunun tetkik raali- 
liyeti hali hazırda m ikdan (240) a 
baliğ olan tecrübe ve sa-ı
halarmda icra edilmektedir. Şu su-
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işbu orman kıtasında üzerin-
usun. s-eneler tecrübe icra edil- 

mcmiş bîr hektar orman büe bıra- 
k3mam;ştu\ Akademinin ilmi bu 
k&m* eanh ve daima büyüyen bir 
koleksiyon olduğu bihakkın söyle
nebilir. ve orada ormanın terbi
yesi içta ilmi malumatın elzem 
okdugu aşikar olarak görülür.

Ormancılık taharriyat ve tet- 
kskatsıun en büyük kısmı müteca
nis çam ve muhtelit meşacirde ya
pılm ıştır ki 160 daimi tecrübe sa
bası buraya aittir. Bir çok tetkikat 
ladin meşacirine ait olup 50 tec
rübe sahasına tefrik edilmiştir. 30 
tecrübe sahası da huş, meşe, ve 
melez içm vaz edilmiştir.

Esas tecarüp atideki sualleri 
ihtiva eder:

Muhtelif garsiyat ve zeriyatm 
aaeşçere tecessümatı üzerine olan 
tesiran? pek ziyade enteresan ve 
elzem  olan bu su alin izahl için 
1877-1880 de tecrübe vaz edilmiş
tir. Bu tecrübe çam ve ladinin 
tohumu 3e bir veya iki yaşındaki 
fidanları üzerinde icra edilmiştir, 
işb u  tecrübe çok kerre muayene 
v e tetkik edilmiştir. Badehu zama- 
2i  garsa mütalea etmek için 1876 
ve 1877 de ilk ve sonbaharda lâ- 
I I I !  rican lan 3e sureti mahsusada 
tecarüp icra edilmiştir. İşbu tec
rübe meşaciri elyevm 53 yaşma 
vaaii olmuştur.

Stm’i orman tesisi her nekadar 
eskîdösberi ormancılıkta icra edi- 
byorsada bu bapta pek elzem 
oian me^cereran sıklığı baklandaki 
sual vahnz Rssyada değ3 garbi

Avrupada bile tecrübe vasıtasite 
pek az tetkik edilmiştir. Ke
safet derecesinin tecessüm ve ha
sebin evsafı smaiyesi üzerine olan 
tesirini akademinin tecrübe istas
yonunda tetkik ve mütalaa etmek 
için 1879 da çam eşçan ile ve mü
teakiben daha büyük mikyasta 1901 
1911 yine çam 1916 da ladin ile 
tecrübe icra edümiştir. Tecrübe 
meşacirinin sıraları bir çok sene
ler inceden inceye tetkik edilmiş 
ve malzeme (Materyal) |  Biometri > 
tariküe çalışılmıştır. Tohumun aslı, 
neslinin meşacirin tecessümü üze
rine olan tesiri malum olduğu üzre 
pek büyük amelî ve İlmî bir kıymeti 
haiz ve bunun üzerine son 25 sene 
zarfında garbi avrupa hükumatm- 
da pek çok tecarüp vaz edilmiştir. 
Akademinin tecrübe istasyonunda; 
bu bapta büyük bir sırayı ihtiva 
eden tecrübe meşaciri meycut olup 
tecrübenin devam ve muhtelif şe~ 
kü ve suretleri noktai nazarından 
buradaki tecrübe meşaciri dünya
da yegânedir.

Çam ve ladin meşçerelerinde 
tuhumdan yetişen (60) tecrübe par
selleri mevcut olup bu baptaki 
tuhum Rusyanm Avrupa ve Asya 
mıntakasmdan ye garbi Avrupa- 
dan - Bavyera, Prusya, Fransa, 
Belçika, İngiltere Norveç - getiril
mişlerdir. İşbu çam meşçerelerin- 
den en yaşlısı 1883 de tecrübeye 
vazedilmiş olup elyevm 47 yaşın
dadır.

Mühim bir kışını malzemei il
miye işbu meşacirde cem edümiş 
olup olup şu kadarki bu tetkikatla 
pek az bir kısım sahayı intişara
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vazedilmiş ve büyük bir kısım he
nüz daha tetkika mühtaç bulun
muştur. Aynı maksatla tecrübe is
tasyonunda 25 meşacir vaz edil- 
miştirki bunların en yaşlısı şimdi 
39 yaşmdadır. Bütün bu tec
rübe meşaciri eşçarm birçok 
evsafı cinsiyesinin kabili veraset 
olduğunu pek açık olarak ispat 
etmekte ve tohumun aslı ve nes
linin meşacirin evsaf ve tecesşü- 
mü için pek büyük bir. ehemmi
yeti haiz bulunduğunu göstermek
tedir.

Tohumun cesametinin eşçarm 
tecessümü üzerine olan tesirini 
tetkik için 1914 de tecrübe icra 
edilmiş ve tecarüp Çam, ladin ve 
meşe ile yapılmıştır. Kezalik mev
kii tenebbütün eşçarm tecessüm 
ve evsafı üzerine olan ehemmiyet
li tesiri bu babda muhtelif toprak 
ve muhtelif derinliği haiz esas su
yu ihtiva eden daimi tecrübe sa
haları tefrikine sebep olmuştur. 
Toprak ve mevkiden mada avamili 
iklimiyenin muayyen bir mevkideki 
meşcere üzerine olan tesiri dahi 
nazarı tetkike alınmıştır. Bu bap
taki tetkikat ve taharriyat ( esas, 
suyun i muhtelif derinlikteki tesi- 
ratı ve yağmurların tehalüfü, meş
cere tecessümatı ve ziyalandml- 
ması ye badehu muhtelif mevsim
lerde yağmurların sureti taksimini 
hedef ittihaz ediyordu. Bu iki say 
ve ceht diğerleri meyamnda dahi 
muayyen bir topraktaki muayyen 
bir meşçere eşçarmın muhtelif 
yaşlarında mühtaç olduğu azami 
ve asgari rutubet miktarı halikın
daki suali de hal ve izah edilmiştir.

Asgari dereceyi hararetlerin te»i- 
ratı bilhassa ilk ve son baharda 
gece esnasındaki incimatiarm, a v  
cimatlardan müteessir eşçar üze
rine olan tesirleri dahi ayrıca tet
kik eylemiştir.

Asgari dereeei hararetlerin te- 
siratı, bilhassa 3k ve son baharda 
gice esnasındaki incimafclann, ind- 
matlardan müteessir eşçar üzerine 
olan tesirleri dahi avnca tetkik ed3- 
tir. Tecrübe sahalannın bir kıs
mında \Vagner ve Borggreve usul
lerine göre ormanın terbiye ve te
cessüm ve evsafına itina için kafi 
tathir - hafif, mütevassıt, kuvvetli - 
icraedilir ve mukayese sahaları 
tamamile dokumılmaksızm kalır. 
Bu tecrübeler geçen asrın sekse
ninci senesinde tatbika başlanmiş 
ve elyevm (40) seneliktir. Bundan 
temamüe müstakil olarak tathira- 
ratm eşçarm tecessümü üzerindeki 
tesiratı huş tarafmdan tazyik edi
len çamın ve çam tarafmdan, iha
ta edilen meşenin tesirattan kur
tarılmaları ve bunların neticeleri 
nazarı tetkikten geçirilir. 1867 se
nesinden beri çam ve ladin meş- 
cerelerinde dalların tathiri tecrü
beleri icra edilmektedir. Bu asırdan 
beri işbu ameliyat dairenin mutat 
tedabiri meyanına dahildir. Zira 
dalların destere 3e kafi keyfiyeti 
inşaat hasebi veren meşacirde pek 
iyi bir vasıta olduğu ve eşçarm 
smai kıymetini tezyit ettiği görül
müştür.

Meşacirin tecessümatmı tesri 
etmek için 1900 denberi çam, la
din ve melez meşçerelerinde kireç 
ve huş kütü gübreleri istimal et-
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?rvsk"v '" Bir kî*Ç tecrübe ş; i hası
daha fazk

r. Bu teerübeier da-
ctîKektedir. Buruii ne-

tifceş* Pe&f»k bir l | S enteresan
"tespit <?ddmKştir. Mesela ki-

recteme . yasa orm&idârm da alt
kurumasının teehhürünel 

I o&saktedır. Aynı zem&nda
î^rev İlİpİ ormanlarına huş oşçan 
aas dahiûiine nıiföad^ ve işbu eş- 
ç&ttn tecessümü üzerinde i t i . bir 
H B  yapmaktadır.

Muhtelif meşcere ip lerinin ha- 
y a i  re* safahatım tecrübe istasyo* 

te ^ ik  için I862senesinden 
beri tecrübe sahalarında mühim 
H  kısan tefrik edilmiştir. Burada 
ia e ı t e t  eşcar, tecÇssümatı tulaniye 
r e  tepe çatısının tevessü vetecsüraü 
ye sakm  muhiti ve çekliİni tesbit 
İçe3 her 3 5 senede bir defa tadat 
r e  m esaha edilir. Böyle uzun se* 
ne devam eden tecarüp garbi av- 

İR B B m  belki yalnız münferit me- 
variritnde yapılır.

Ba suretle  tabij'^%uretde ölen I 
eşeşr  daln meşcere dahilinde muft- 
t&zam sare tde  hesap edilir. Bu 
yörece iç m akta eşcann  mesahası 
ra s ia s â e  1 muhit hesabah - yapı
lır r e  nihayet tabiî meşcere tefri- 
B  hadisesini ve onun men ut ve 

akfctf buhmdûğu avaınili izah 
r e  a a  basdatını tesbit ve hacim 

-taözisaine e sa s  teşkil

müç-
temr E tetkik ve onunu teisr- 

taateMi B B  BR beş seneden 
b e n  JBfossetnr esasm a mûEstenit iet-

kıkat icra edilmektedir. Bü cüm
leden olarak meşacirin tecessüma- 
tı iulanıvesi ve tepe çatısı genişliğiI 
kutren tecessümat, Formzal. tepe 
çatısı tuIİ ve saire nazaıı tetkikten 
geçirilir. Bepikaİ fidanlıklarında 
böyle Biometri esasına müstenit 
tetkikat orman tohumlan ve fidan
ları için dahi icra edilmektedir. 
Meşacirin tohum hasılatına gelince: 
Bunun tetkiki için 1904 denberi 
çam ve lâdin meşadrinde muhtelif 
yaşta sukut eden tohumun mikdan 
üzerinden daimi tetkikat'yapılmak
tadır. Yaprakh eşcar için bu sual 
küçük dallann talihli ve meşcere 
dahilinde tebezzürü tahliyenin ta 
dadı suretile izah edilir.- Bunun 
neticesi olarak meşenin Moskovadâ 
her yedi senede (1864. 1871. 1878 
1885. 1892. 1899. 1906:1914,1921 
1929) bir defa mebzulen tohum 
verdiği tesbit edilmiştir.

Eşcann teolojisine ait bir çok 
suallerin tecrübe fcarikile hal 
izahı tecrübe edilmiştir. Erken re  
geç çiçek açan ladinin şeklinin 
irsen intikal etm esi meselesi bu
raya aittir. Bü gibi tecrübe meşa- 
cirı 1900 senesinde vazedilmiştir. 
Ayni tecarüp erken ve geç yaprak 
açan meşe için dahi yapılmıştır. 
Orman toprağı için büyük bîr 
ehemmiyeti haiz olan humus teşkili 
keyfiyeti çam ve ladin ormanla
rında ayda ilâ. defa evrak enkaza 
ve saire biriktirmekle tetkik edilir. 
İşba m untazam tetkikler 1904 den 
beri icraya başlanmış ve mevadı 
uzvjye enkazimn meşaeirde, topra

ğın daha ziyade faal ve mahsuldarlı-
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* ğrnda dahlı bulunduğunu meydana 
.Çıkarmıştır.

Rusvada ormanla mestur vasi 
sahafım Aklimatizasion ve Natura- 
lizasiori nofctai nazarından tetkiki 

. gerek coğrafyayı nebatı ve gerek 
pratik için pek büyük ehemmi
yeti haizdir. Bidayette tecrübe 
istasyonuna > meşcere tesisi için - 
Rüsyamn Avrupa hududunda, veti

r e n  eşcar getirilmiştir. Bunlar me- 
yanında Sibirya ve Avrup melezi 
Sibirya göknarı ve Sibirya veymut 
çamı meycut idiler.. 1900 denberi 
(mutabakat) meselesi vasi ve geniş 
b k  muhit dahilinde tetkik: edil
mektedir. ESas dikkat Amerika 
ye  şarkı baitden getirilen eşcar 
numuneler i . üzerine atfedilmişim.

Elyevm tecrübe sahasında ec
nebi ye Rusya hudutlarından ge
tirilmiş 52. nev i; eşcar mevcttur. 
b  i hevî melezî 7 nevi ğöknar. 6 
neyi ladin. çam 14 akça rğaç. 

Ü  meşe. 2  ıhlamur. 2 nevide fın
dık ^ r d ı r .

Ormânm tabiatta ve iktisadi
yattaki "ehemmiyetini sureti husu- 
şiyede tesbit için tecrübe saha- - 
fşmda vyasi tetkikat yapılmıştır, ha- 
vamn> ormanın derecei hararetinin 
tetkiki, orm an dahil ve haricinde 
nasıldır, yağmurların tetkiki kar

ların kalınlığı haranın rutubeti. 
rüzgârların ciheti.

Toprağın derecei hararetinin 
tayini evvelâ toprak sathında bü- 
ah ara .0.25 0.50 1.0 ve 2.0 metre 
derinlikte |  yapılmıştır. Bu a sm  
bidayetmdetiberi gerek ormanda 
v e : 'gerek fidanlıkta havanın de- 

.rec.ei- harareti cıvalı bir termomet
reye nazaran not edilir. Bu şekrî- 
deki tetkikat çam ve ladin orman
larında dahi yapılmaktadır. 1995 
denberi 22 mikyasa m atar çam, 
ladin ve huş meşeerelerine ve 
açık mevkilere vazedilmiştir- Uzun 
senelerin tecrübelerde hangi yağ
mur mikdan tepe çatası vasıfcasile 
alakonuldugu ve nekâdar yağmur 
ormanda ̂ ye açıktaki mikyası ma- 
tarlarm  mukayesesinde zuhur ettiği 
tnsbit edilmiştir. Müruru zamanla 
Moskova ziraat akademu^ tecrübe 
istasyonunda cem ve tetkike tabi 
tutulan te<^rübün.1kısnn mühimmi 
henüz daha hitama ermemiştir.. harp 
ve inkdap bir çok sene, vaki bütün 
tecrübe teşebbüsahmn teehhürüne 
sebep olmuştur. Ümit ediyoruz ki 
her memlekette ormancılığın daima 
yükselen kıymet ve ehemmiyeö 
işbu noksan kalan tecarübün ikmal 
ve enzan istifadeye arzı, içiu bize 
ümit ve kuvvet temin ve tedarik 
edecektir.

mp8ı::&/7şm.ç^
Ahmet

H m I
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Memurlarımız ve Staj 
n

.KÜÇÜK MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİ

tahsilinin yokluğunda aramalıyız.Oeçeûki yazılam am  birinde 
mektepten çıkan gençlerin staj yap
ım dan lüzumundan, küçük orman 
memurlarının da staja pek muhtaç 
bulunduklarından bahsetmiştim.

Küçük orman memuru ismi al
anda topladığım sınıflar muhafaza 
memurları, muamemeîât, çıbayet 
memurları ve bekçilerdir. Devlet 
orm an idaresini bir vücuda benze- 
lirsek, küçük orman memurlarına 
d a  o vücudun eli ayağı nazan  ile 
bakabiliriz.

Küçük orman m em urlarım ; 
doğrudan doğruya ormanla işi olan 
i  m uhafaza m em urlan ve bekçiler ) 
ve bilvasıta ormanla işi olanlar 
B m uamelât ve cabayet m em urlan ) 
diye iki tali sınıfa ayırdıktan son
ra  bu günkü vaziyetlerini tetkik 
e rieh m :

. Bugün devlet orm an idaresinde 
ormancılık okumuş bir tek muhafız 
yoktur. Böyle olduğu İçindir ki 
mühendise en basit işleri görm ek 
mecburiyeti yüklenmiştir. Eskiden 
m uhafaza memurları işlenmiş ke
reste  damgasını yaparlar ve fen 
m em urunun sırtından hafif bir yük 
kald ıtırlardı, sonradan bunun matı
m d a n  görüldü; sebebini meslek

Meslek tahsili mulıafaza yalnız 
işini doğru yapmak kudretini ver
mez, ona orman ve meslek sevgisi 
vazife hissi ve mes’uliyet duygusu 
bahş eyler, onu mesleğe mal eder. 
Biz r i c a l e  ihtarla ormana gönde
rilen, bir tesadüf neticesinde or
manca olmuş bekçi yerine ; orman
da bulunmaktan haz duyan, niçin 
çalıştığım bilen, kendiliğinden bir 
şey yapmak kudretini haiz :; olan 
m em urlara muhtacız.

■ Başka memleketlerde bekçilerin 
meslekî bilgi ve te rb iy e le r in d ik ' 
riîen kıymeti anlamak için birkaç 
misâl getirreceğim:

Ormancılığı bizimkinden farklı 
olmıyan Yünanistan’da muhafizlar, 
tahsili bir senelik bekçi mektebin
den yetişirier, .

Yugoslavya'da bir sene süren 
daimî meslek kursları vardır. Avus
turya’da ise iki senehk staj ve bir 
senelik leylî m ektepler vardır. İs
viçre’de bekçi kursları, F ransa’da 
on aylık tahsil vardır. Ormancılık
ları pek yüksek olmayan Lehistan, 
Estonya Litvanya gibi genç mem
leketlerde bekçilerin terbiyesine^ \ 
verilen kıymet pek büyüktür.
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Ormancılık bizde yeni değildir. 
70 —80 senede çok şeyler yapmak 
hiç olmazsa hastalıksız bir idare 
meydana getirmek kabildi. Orman
cılığın memlekette alâka uyandırdığı 
şu senelerde seleflerimizin gittik
leri yanlış yoldan gitmemeliyiz. 
Bir kaç senede bir kaç türlü teş
kilât yaratan «zavahiri kurtarmak > 
zihniyetini bırakarak cezri olmalı
yız. öyle esaslar kurulmak ki, on
ları herkes doğru bulsun; her ge- 
len, gidenin yaptıklanm bozama- 

, sın.
Eskiden arada dir ortaya atı

lan bekçi mektebi açmak fikir ve 
sözleri hiçbir zaman hakikat ola
mamıştır. Filhakika eldeki vasıta
larla çok iş yapmak imkânı yok
tu r ; ancak daha çok lâzım olanı 
daha az lâzim olana tercih ede- 
mezmiyiz ? Ormandan haberi ol- 
mıyan binlerle bekçi dururken ilim 
ve fenden bahsetmek lükse özen- 
mekten başka bir şey değildir.

Okur yazar bekçi bulamadığı
mız bir zamanda her bekçiyi okut
maktan tabii bahs edemeyiz. An
cak memleket te mevcut ve y en i. 
almacak birinci sınıf muhafızları 
yetiştirmek pek alâ kabildir.

Muhafaza memurlarına mahsus 
mektep açm aktan ziyade kurs gös
term ek "usulü tercih edilmelidir, 
mektep pahalıdır. Mektebe ancak 
genç talipler bulmak kabildir. Hal
buki biz ruhu, bedeni pişmiş me
m urlara muhtacız..
Altı aylık ‘(k ış ın )  kurslarda or
mancılık ilminin esaslannı ( neba

ta t ve orman yetiştirmesi, in ti 
ve odun ölçme, basit kroki çizi* 
gönye ve pusula kullanma, ornsa
muhaiâzası ) tatbikat1 0e berabe
ogrenriiğini bir imtiıtiStüda. îspa
eden yen i muhafazat 1nem
bir nianendışın yanmela | da â,y Kü
larak staj görmeli ve anc'ak ondan
sonra vaziifeye verileaelidir. Esk
muha
urler.

fizlar stajdan istismı> edtüebi

KıLiralar amenaıman °gup mer-
kezleıinde açılmalı ve dersler grnt
mühendisleri tarafindan verilme
lidir.

Muamelât ve cibayeı memurla
rının yetiştirilmesi de aynı yolu 
takip etmelidir. Bu memurlar da 
muhafaza memuru kursunu bitir
dikten sonra anı ay müddetle kıs
men bir müdür maiyetinde, kıs
men de muamelat memuru ihtiva 
eden bir mühendislik idaresinde 
çalıştırılın âlıdır.

Ormanlarımızda gaye ve hedefi- 
fini bilen iyi bir muhafaza yanın
d a  ilim ve fenne yer vermek za
manına çoktan eriştik ve geç kal
dık. Eğer kısa bir zaman içinde 
sıhhatli bir idare meydana getire
mezsek oğullarımıza içinde çalışı
lacak orman bırakamıyacağımıza 
şüphe etmiyelim. Bazı meslek ar
kadaşlarınım gazetelere kadar inti
kal eden aksi iddialarına, dolgun 
ve taşkm istatistiklere rağmen bu 
hakikati bağırmağı bir vazife bi
lirim.

Ankara / 18 Haziran ; İdSû 
Recep
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Çanak parçası

İ lm im iz in  yeşilli, beyazlı ça- 
parçasına ben zetild iğini bu 

dafa gelen kongra zabıtların»hin 
ö^reiKİtıu. Ayni zam anda m adenî 
bîr rozet imali teklif ediliyordu. 
Runttin nazarlarda uyandırdığı ha
yal ve bıraktığı lıis ııe kadar tabiî 
ise dökme olarak m utasavver şek
li de o kadar souklıık ve ruhsuzluk 
yaratıyor. Memnun olmak lâzımdır 
ki bu çanak parçasının kalaysız 
bir kazan kırığına tahvili koııgrada 
mevzubalıs olmamış, heyeti idare 
program ında da yer bulamamıştır.

Beyaz ve lekesiz bir zemin üze
rimle neş’eli ve samimî bir yeşil
lik... Vatanda ve meslekte ibdama 
çalıştığımız renk ve ruh bu değil- 
midir? K ibar ve sa f yapraklarla, 
zengin bir âlem yaratacak olan 
palanıutçuğu kucaklayan beyazlık 
ve temizlik . . .  Bu çok canlı düğme- 
> iği kalbimizin üstünde taşırken 
c«*şkuıı arzularımızın munis bir 
işaret halinde dışarı aksettiğini his 
ediyoruz: Tabii ve temiz olan her 
şey çsk güzeldir. Bunun mahiyeti 
4eğtşirse nazarlara zevk vermez, 
rsrtda olur.

Bu düşünüşten mülhem olarak 
meslektaşların nazari dikkatini bir 
noktaya daha çevirmek lâzımdır. 
Biliyoruz ki ormancılığı kudretli ve 
müsmir kılmak, paraya, sağlam 
teşkilâta, bütün arkadaşların m es
lek» bilgilerinin kusursuz olarak

tezyidine bağlıdır. Bu esaslardan 
başka onlar kadar mühim bir nokta 
daha var: Orm ancılarda meslek 
sevgisini sağlam laştırm ak... Mesle- 
ke m uhabbet ve hormet çok tabiî 
olarak meslekî taassubu tevlit eder. 
Biri diğerinin mütemmimidir. Mes
lekî taassup koegra zabtıtlarm da 
geçen bir takrire nazaran, fenalık
ları ve fenaları gizlemek şeklinde 
tarif edilmiş ve m erduttur denilmiş. 
Merdut olan riyadır, meslekî taas
sup değildir. Bunun meslekle alâ
kası, asrın telekkisine göre dinî ye 
İçtimaî taassupla kıyas edilecek ta 
rafı yoktur. Bayrağı tahkir edilen 
bir Türkün duyduğu gazap, bir spor 
maçında kulübünün galibiyeti için 
kalbi çarpan adamın heyecanı, na
sıl merdut değil, şayanı takdir ise 
mesleki taassup diye isim koyduğu
muz müfritaııe m uhabbet te okadar 
kıymetlidir. Bir zam anlar mektebi
mizin lâğvile Halkalıya ilhakını ve 
eski şeklin ihyasını arzu ederek 
bunun tahakkuku için çalışan eski, 
hocalarımıza mukabil hareket etmiş 
daha talebe iken kendilerini ve 
muhiti, ikna için çok çalışmıştık. 
Mesleki esir edecek haksız ve 
gaynm akul hareketleri, dahilden 
ve hariçten mesleke zül getirecek 
vaziyetleri, her taaa î etmek ve im
ha e tm ek .. İşte meslek taassubu 
buna derler, merdut değil makbul
dür.

Bu meyannda yine koııgrada

i
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açık konuşmak hakikatleri aynen 
söylemek mevzuubahs olmuş .. Bu 
istek çok samimidir. Eakat bilmek 
lâzımdırki, hakikatin söyleenıesine 
kimsenin ihtiyacı olmayan zeman 
ve m ekânda hakikati temcit pilavı 
şekline sokup söylemek lüzumsuz
dur. Ayni zamanda hakikat söyliye- 
ceğim diyenler hakikate cidden nü
fuz etmiş olmalıdırlar.

Kimin ve ne gibi zihniyet sahibi 
olanların eline geçeceğini düşün
meden vaki, gayri vaki, lüzumlu, 
lüzumsuz birçok şeyleri yazup bas
tırarak beyanname gibi ortalığa 
dağıtanlar ve muayyen bir teşek
küle sahip olan meslekte ferden 
harekete kalkanlar, iki günlük gö
rüşlerde hangi hakikat üzerinde 
salim ve isabetli konuşabilirler.

Ormancılığı sevmek ormancı 
olanlar için şarttır demek isted ik ..

Meslekin ve teşkilâtın ve halk 
zihniyetinin bu günkü varlığı ve 
mahiyeti üzerinde meslek için nafi 
hizmetler yapabilmek, ormancının, 
sadece nizamlar ve emirleri tatbik 
eden bir memur olmasile değil, 
daha fazla, dağlara, ağaçlara ve 
meslekin zavallılığına merbut, sev
dalı bir ideal adamı olmasile kabil
dir.

H ayattaki yolunu şaşırıp tered
dütle ormancılığa yanaşmış ve se
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nelerce içinde kaldığı inesi*ke karşı 
sevgi duymamış, alışamamış k im i
lerin, geçim kayL'usîlc orman 
idaresine girip köy köy dolaşan ve 
tesadüfen iş gören bu günkü muha
fızdan farkı varımdır? Biraz sıkıcı 
ve müteessir edici halleri görmekle 
çalışma kabiliyetinin en kuvvetli 
zamanında - meslek İslah edilsin o 
zaman avdet ederim - diyerek istifa 
edip mesleke karşı hizmetten istin- 
kâfeden ormancıda m etanet ve 
meslek sevgisi arayabilirmiyiz ? 
Mesleki düzeltecek senden başka 
kimdirki İslahım ondan bekliyor
sun.

Fenalık varsa devletin nezih 
kanunlarım tatbika memur şahsi
yetler ve teşkili m utasavver divanı 
haysiyet bnnu izale eder. Yeterki 
biz mazi ve istikbal ile bütün bir 
hayatı vakfettiğimiz bu mukaddes 
yolda daima taşan ve coşan bir 
sevgi kuvvetile koşalım. Maddi- 
menfaatimiz pek azdır bu acı ilede 
çok muztaribiz. Fakat liyakatimizle 
süsleyeceğimiz meslek sevgisi bizi 
gayeye ulaşlıracak, bütün noksan
larla beraber onuda temin edecek
tir. Mesleki çok sevelim ve unut- 
mayalımki ormanı ve ormancılığı 
sevmek her zamankinden fazla bu 
gün bir vatan borcu olmuştur.

Daday

Fikri
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Antalya Orman Amenajman 

grubu.
— geçen efzytdepn —
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Y£$sii senesinde Mühendis Meh- 
îae4 Mazhar ve muavin Rabmı Bey
ler tarafından Kaç kereste tüccar
larından Koca Mustafa zade ve şü
rekâsına ait olup evvelce fesih ve 
Spora icra vekilleri heyeti kararı 
ü e  ihyasına müsade buyrulan Bezir
gan ormanına ait işletme plânı.

ORMANIN AHVALİ UMUMİ YESİ

İ :  — Ciheti mülkiyet ve aidi
yet : - Bezirgan ormanı Antalya 
vilâyetinin Kaş kazasına mülhak 
Kalkan nahiyesi dahilinde Bezir
gan*. islâmlar. Öz koy ahalisi tara
mandan ziraat edilmekte olan erazi 
hane temamen Devlet ormanı .ola
rak Antalya başnmdiriyetme mer
but Kalkan mıntıkası orman fen 
memuHnğu idaresinde bulunmakta*

Mevkii coğrafîsi: - Kiperte na
zaran Grenoviç mebdei msfunne- 
h a r  olmak üzere 29.32 derece tulü 
şesrkl ve &J20 derece arzı şimalide 
sathi bahirden 300 - 800 metre irü- 
facadır. K aş merkez kazasmm 
şamalı garbisinde. Kalkan merkez 

iskelesinin
şcijaSnde ve mezkûr iskeleye 2-4 
W$gm mesafededir.

Vaziyet ve teşekkülâtı erazî: I 
Katran ve duman dağları arasında 
mezkûr dağların sahile doğru uza
mış şuabatından Göldağı. Kışla dağı. 
Holome. Yumru. Koşoko dağlanın 
ihtiva etmektedir.

Yeîpmar mezarlığı ormanın en 
yüksek mevkii olmasından bhâ 
şimale diğeri cenuba müteveccih, 
iki sathı mail teşekkül eylemekte
dir.

Erazî suhuru kilsiyeden müte* 
şekkil olup cesim kalker kayaları 
ve devri salise ait müstahasat mev-. 
cuttur.

Ahvali ikîim iyesi: - derece! 
hararetin mevsimi sayfta 30 * 35 
lere suudu yağmurîann sonbahar
da n bed ile Nisana kadar devamı, 
karların pek cüz‘i bir zamana in
hisarı harrei vabise iklimine has’ 
isede bahri sefîde kurbiyet ve naza* - 
reti dolayısı ile muntazaman vazen 
vazen eden rüzgârlar sayesinde 
mutedile! harre iklimi hal ve evsa
fım iktisap edebilmektedir.

Sodada: -  Şarkan harap bir hal
de bulunan Sidek değirmeninden 
bed ile şimale teveccühle bir müd
det Sidek yolunu takiben Sidek 
bağ ve tarlalarının garp kenann-
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dan Kakîıcık, Yamucuk, Alagör, 
Bölûkçam, Kekreli. Harami Tan- 
gazlar. Çıngıraklı. Dikenli, vayılı- 
vol çukurları. Kara ağaç mevkile- 
rinden geçerek Lengüme Çmgırıklı 
kuyuya inen patika yol ile: Şimal 
ve şimali garb ı: Lengüme Çıngı- 
nkh kuyudan bed ile Yele pınar. 
Akar kuyu, Alaca ışık, islâmlar ve 
Özkoy mahallelerinden geçerek 
Atkbel mezarlığına gelen Kaş bo- 
damya yolu iler -

Garbi cenubî/ve cenuben: - Ak- 
bel mezarlığmdan bed ile Bezirgân 
Hacı karalar mahallesi, Sarnıç başı 
Karabel Sarnıcı ve Kapıtaş mev- 
kilerinaen geçerek Sidek değir
menine giden Akbel yolu ile mah
duttur.

Ahali meskûne ve vaziyetleri: 
eski meskûnların pirhaliler olduğu 
ve bu mmtıkamn o zamanlar senayı 
ye ticaretle iştihar eylediği ve 
^kenesin in  m esut ve müreffeh 
ölduklan orman derununda bıra
kılan asan kadime ile müeyyettir.

Hali hazırda meskûn bulunan 
ahali umumiyetle rençber olup 
kışın sahil mıntıkada ve yazında 
göçebe ölm alan, arazilerinin dağlık 
taşlık olması hasebile sayleri ile 
mütenasip mahsul elde edemedik
leri gibi nüfusu meveudeve naza
ran kabili ziraat erazinin ademi 
kifayetinden civar ormanlann işlet
mesinde çalışmak sureti ile temini- 
mâişet etmektedirler.

Ormanın şekli hazin ve envai 
eşçam - orman basit baltalıktır. Eş- 
çan asliyesi Pırnal olup Filarya, 
Akgünlük, Tespih, Sakız. Harnup,

cüzi olarak Mersin Sandal ve ya- 
bani zeytin eşçar ve sf/cey ra tından 
ibarettir. •

Bazı mahallerinde münteşiren. 
Karaçam, ve ka-traıı envaına ve 
münferit halde Karaağaç ve cebeli 
akça ağaca tesadüf edilmektedir. 
Çamlar kâmilen Coecidâe fatniîye* 
sinden Monophlebüs Helenicus başe- 
resine musap ve mezkûr haşerenin 
ifraz eylediği pamuklarla Perispö* 
rees fasilesine mensup fumajin- 
(karabalık) mantarı ile mesturdur. 
Haşerenin ifraz eylediği ballı mad
deden uzak mahallerden gelen an
lar ve dolayısı ile ahalii meskûne 
müteneffî olmaktadır.

Ormamn haritası ve sahas: - or
manda ihdası Isfemgelen idarei 
muntazamaya esas olabilecek hari- 
tanm ademi mevcudiyeti dolayısı 
ile - gruptaki diğer alâtrn istimal 
edilmekte olmasına binaen-adı 
dürbünlü ve dürbününün tespit ve 
tanzimine hadim hareketi umumiye 
ve cüziye vidalan gayri mevcut, 
dahrei ufkiye verniyesi ancak iki 
dakikaya kadar kıraat eder bâsit- 
tertibatlı pantometre istimal edü- 
miş ve katT mesafei semtiye usuîi 
ile haritası alızü tersim kılınmıştır.

Makatı sahaları: I sahanın heyeti 
umumiyes! 4718,77 hektar olup 
bunun 2320,62 hektan ormanlık 
900,98 hektan tarlalık ve 1497.17 
hektan da kayalık v e  erazii gayri 
mûsmireden ibarettir.

İdare müddetinin sureti inti
habı:-.ormanm muhtelif mahalle
rinde İcra edilen tetkıkatta Pırnal 
meşesinin 2t> sene sonra İöüöiSrİÜğe
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Ijp s İİlIf f i  |  ik tisap eylediği
f  isede rây  ve suveri saire
r; l ^  Vsuhtomeî tesiratı muzıranm 

te le s in i  ve Devlet ormanlarında 
araın  hasılat istihsali gayesini temi- 

$0  senelik bir idare müddetinin 
tak rir ve tatpifcma kanaat basıl 
<»;:nnş oMuğtmdan altı devre - asır - 
münknsem otuz senelik bir işletme 
kabul olunmuştur.

Sahaî seneviyenin tayin ve tefri
ki: - plânın tertip ve tanziminde 

rv-iÖdiStei. era2İ ÛSulü kabul ve asit, 
sabaları tayin olunmuştur. Asır 
sahaları da tertiplere Sabaları nis
petinde tevzi ve taksim  kılınmış ve 
bu suretle  idare müddeti nihaye
tinde her tertibin muntazam Ve bü
tün Sıınufu ' esnam  ihtiva eîiyen 
küçük b irer işletme kıUaS* halini 
iktisapları da istihdaf edilmiştir.

Hasılatı seneviyenin sureti tayi
n i : -  tatbik edilen usulde sahai 
şeneviyenin esas olmasından hası> 

tİa&VSeneviye miktarının devir - asır- 
veya idare, müddeti nilıayederinde 
elde edilmiş olan fi asil atı umumiye- 
foyasen tayin ve takriri zaruri ve 
tabii isede satış miktarın m kaç 
senede istihsali mümkün olabileee* 
jgeatm  îraesi lüzumuna binaen ber- 
veçhi âti hesap edilmiştir. Gaye ve 
i ^ Scesaa tahakkuk v e  istihsali için 
Hk idare müddetinin devri inkılâp 
■ufcatak kabulü zaruretinden katiyat 
sahalarında, mevcut henüz sinni 
kat a  vasıl olmamış olanların da 
k a t edile ceğine nazaran sinni katı 
hasılatı esas ittihaz edilmiyerek 
o rm anda  icra edilen tecarftp ve 
Slj^İTO^t netayici Fayist manteî- 
pre&ler. cetvelinde takarrüp  ettiği

Vti: *

IV ve V inci kuvvei inbative mik
tarları ile karşılaştırılmak suretile 
beher hektarda 21 metre mikâp 
Pırnal meşesi ve 30 m etre mikâp 
mahlut hasılatı haşebiye, birincisi 
için 900 İkincisi için 700 sıkleti iza
fiye kabul ve mahlufciyet derece
leri de beher tertip için mutavassıt 
bir m iktara kalbile istimal edildi.

İşletme meşe Şfeceri aslisine 
iptina etmiş olmasına nazaran Sene
vi 1150 kan tar P ırnal meşesi 
kömürü istihsal edileceğine göre 
müteahhit 3334 kantar meşe kömü
rünü üç senede temin edebileceğin
den bu müddeti istihsale teV an 
senevi 761 kantar hesabı üe 2283 
kan tar mahlut kömür istihkakının 
da temin ve ihracı lâzım gelmiştir.

AKLAR ORMANI

Kaş . kereste, tüccar lanndan 
Koca Mustafa zade ve şürekâsına 
ait olup mukaddema fesih sonra
dan icra vekilleri karanile ihyasına 
müsaade buyurulan bu arman 
Antalya Orman amanajman guru
bundan mühendis Mazhar ve mua-,v 
uini Rahmi beyler tarafından ame- 
öaje edilm iştir. -

Ciheti mülkiyet ve aidiyeti - -  
Aklar ormanı A ntalya vilâyetinin 
Kaş kazasına mülhak Kalkan nahi
yesi dahilinde Aklar, -Çavdır pala
mut. Kozağaç, Çayköv karyeleri 
ehalisi tarafm dan ‘ halen ziraat 
edilmekte olan arazi hariç temamen 
Devlet ormanı olup A ntalya orman 
başmüdüriyetine m erbut Kalkan 
m ıntakası orman fen memurluğu 
idaresinde bulunmaktadır.
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Variyet ve teşekkülâtz araziye 
ve mevkii coğrafi: - Kiperte naza
ran  Grenoviç mebdei msfünneha- 
nnm  takriben 29,28 tulü şarkîsin
de ve 36,28 derece arzı şimalide
dir. Sathı bahirden irtifaı takriben 
150-1600 metre arasında mütehav- 
vidir. Kaş kazası ile Kalkan mer
kez nahiyesi ve Kalamaki iskele
sinin şimali garbisinde ve mezkûr 
iskeleyi 5-10 saa t mesafededir.

Teşekkülâtı arariyesi Umumi
yetle suhuru rusubiyeden müteşek
kil olup şimal ve yüksek akşamın
da cesim kütleler halin.de suhuru 
kilsiye garp cihetlerinde de suhuru 
silisiyeden kum taşlan , cenup ve 
şarkı cenubî cihetlerinde breş ve 
konglomera, şarkı şimalî akşamın
da suhuru gıdariyeden şisti gıdan 
tabakatı görülmektedir.

- Ahvali iklim iyesi : - Bu hususta 
lüzumu derkâr olan tesisat ve 
ve tetkıkatm  ademi mevcudiyeti 
iklimi hakkında katiyetle kaydü 
beyana imkân yermemiş isede 
bahn  sefîde kurbivet ve kısmen de 
nezaretinden meltem rüzgarlarının 
tesiri' ile mutedilei harre iklimi 
hal ve evsafım irae etmektedir. 
Orman taksimatı iklimiyesine göre 
d e  ufkan Lauretum ve şakulen 
Abiefum . mıntıkaları envai eşçar 
ve evsafım ihtiva etmektedir.

H ududu: - Mukaddema şarkan 
sütdöken -duman gediği- -bakırcık- 
tocak  köprüsü şimalen karaçav 
Ve çav kavuştuğu, garben eren 
pınardan karpuz oğlu değirmenine 
giden yol, cenuben. kozağaç ve 
palamut mahallesi istikametinde 
eşen çavı diye vaziyet ve hakikat-

tan aykm  bir surette tahdit ^dil
miş isede ifade edilmek içtenden 
hudut Aklar ve eivarmm aşar ve 
iltizam hududu olduğu anlaşılmış 
- mabaza haritada aynen iıakil ve 
irae edilmiş, olmakla beraber şar
kan Kozağaç karyesinden bed ile 
ile  duman gediğinde ki mezarlığa 
kadar Alıçlı (kemikli bel) erimek - 
açılıdan geçen yol ile bu mezar
lıktan başhyarak tavşan alanı 
gediğine kadar tah ra  gediği * gevik 
tepesi - Yassı tepe -hattı balâları - 
ile mezkûr gedikten bed ile kara 
çaya kadar - tavşan alanı - koyun 
oynadığı - kağnı yolu- - girecek 
boğazı - çam alanı deresi - ekincik 
suyu kara boynuz deresi ile şima- 
len K âra boynuz deresinin kara 
çaya mülâki olduğu lüyücek pala
m uttan geçerek derenin kara çaya 
mülâki olduğu noktaya kadar.

Garben büyücek palamuttan 
geçen derenin kara çayı telâki 
noktasından büyücek palamuta 
kadar mezkûr dere ile ve oradan 
bir müddet cenuba doğru palam ut 
karyesi yolu ile  ve onu müteakip 
çavdır karyesi ve eren pırnaldan 
geçerek in pınar suyunu kat ettiği 
noktaya kadar Fethiye kâş yolu 
ile: cenuben. Fethiye kaş yolunun 
inpmar. suyımu iks^' ettiği noktadan 
şarka teveccühle koz ağaç mebde
ine kadar inpmar suyu ve kozağaç 
deresi ile tahdit edilmiştir. Ciheti 
şarkîsinde kozağaç civarında bal
talık ve diğer cihetleri çam ve 
k ak an  korusu garbı cenubi ve 
garp  cihetinde kısmen arazi ve 
kısmen baltalık cenuben de balta
lık ile hah tem astadır.

i
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A letti aı*>.&lUy* v« vakitleri: - 
Z iraatla  iştigal. «vayvan ray  etm ek 

sakK vatla m eşguldürler. 
B aü lan  da  kömürcülükle iştigal 
<s&dtar>

ĈTfcaa-r. «ekli hazin ve envai 
i f  J tr r  j H ^ ğ  haz in  basit balta- 
hktır. E şçan  asliye pırnal m eşesi 

fd& rya,' akgünlük, "şakız, 
harnup, eüz’i m ik tarda m ersin, 
sa&d&l ve yebani zeytin eşçar ve 
şĞceyr&tmdan ibarettir. Gökçesu 
havalisinde ve inpm ar suyu mecra* 
sanda ç ın ar vardır. M ünteşir halde 
ka tran  ve  k a ra  çam a bulunm akta
dır. B altalık e şç a n  umumiyetle 

'̂ gıahluttur.
Ormanın haritası : - Pantom etre 

H  ve k a t’ı m esafei sem tjye ile" 
^ejKam kdm m ıştır. Sahanın heyeti 
um um iyesi 10867,72 hek tar olup 

-bö m ikdarm  4534,56 hefctan bal
ta lık  695,25 hak tan  ta rla  ve erazii 
m eznıa  2678,40 h ek tan  taşlık 
kayalık  ve erazii g a y n  mezruadır.

Osman şekli idaresinin intihabı 
Baltalık usuli de idare edilecektir.

idare müddetinin intihabı : - 
y^Ûemanm 25 senede m ergup ve 

m adup  köm ürlüğe m üsait eb’adı 
iktisap  edebilmesi, yapılan tetk ikat 
ve  m üşahedatı vakıa de tahakkuk 

İ pp» a tgâş isede  rây  ve suveri sa ire  
H  m uhtem el tesiratı m enfiyenin 
teiahsi ve devlet orm anlarında 
azam i hasılat istihsali gayesini 
temizsen 3& senelik b ir idare m üd
detin in  tak rir  ve tatbikine k an aa t 
hass* g n  ve bu d a  altı devre 
-astr- taksim  olunm ak sureti ile  
tem in  otenasöştnr- Sahai senevi*

yenin tayin ve tefrikm da taksim i 
erazi usulü kabul ve asır sah a lan  
tayin olunmuştur.

Hasılatı saneviy enin sureti tayini; 
Tatbik edilen usulde sahai senevi - 
yenin esas tutulm asından hasılatı 
seneviye m ik d arın ın d ev ir - a s ı r - 
veya idare m üddeti nihayetlerinde 
elde edilen hasılatı umumiyeye 
kıyasen tay in  ve tahriri zaruri ve 
tabii isede satış mikdarının kaç 
senede istihsali mümkün olabile
ceğinin iraesi lüzumuna binaen 
berveçhi âti hesap edilmiştir.

G aye ve neticenin tahakkuk 
ve istihsali içiiı ilk idare müdde
tinin devri inkılâp olarak kabulü 
zaruretinden katiyat sahalarının 
bazılarında m evcut henüz sinin 
kat’a  vasıl olmamış olanların da 
k a t edileceğine ve bazılarında bir 
kaç devir için seçme şu re ii ile 
katiyat zaruretine binaen , sinni 
ka t’ı hasılatı esas ittihaz edilemi- 
yerek m akatıı muhtelifedeki te tk i
k a t ve tecarüp ile irae  eyledikleri 
evsafa nazaran ( faism antel - pres
ler ) cetvelinde takarrüp ettiği 
IV ve V nci kuvvei inbatiye mikdar- 
la n  ile de karşılaştırılm ak suretde 
tertiplerin beher hektarında -şıra, 
ile 21, 19, 17, 5, 25 m etre mikâp 
pırnal ye 30 ,28 , 25 m etre mikâp 
m ahlut hasılatı haşebiye v e  birin
ciler için 900 İkinciler için 700 
sıkleti izafiye kabul ve mahlutiyet 
dereceleri de beher tertip için 

M u ta v a ss ıt b ir m ıkdara kalbile 
istimal edilerek her k ıt’a  için, 
bulunan hasılat ayrı a y n  jrâe  
kılınmıştır. İşletm enin meşe şeceri 
aslisine iptina etmiş olmasına

İ
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binaen A k ıt’asından senevi 1273 
B  itfa s ın d a n  1213 kan ta r pırnal 
kömürü istihsali kabil olduğundan 
müterhhidin iştikakı olan 4373 
kan ta r pırnal kömürünü birinci 
kıtadan dört senede, ikinci kıta
dan dört senede her ikisinden 
iki senede ihtihsal edebileceğinden 
12995 kan tar m ahlut istihkakını da 
bu müddetler Zarfında temin ede
bilir.

ÇINAR İÇİ ORMANI

- Antalya . vilâyetinin Fenike 
kazasına tabi Eğirdir kardiç nahi
yesine mülhak Mursi Mehmet bö- 
leydı uhdesinde ve gölcük karyesi 
civarındadır.

H aritası v e  plânı mühendis 
muavini. Mustafa Nuri Bey ta ra 
fından yapılmıştır.

Vaziyeti coğrafisi : - Grenoviç 
m ebdei.. nısfünneharmm takriben 

'37*15 tulü şarkî ve 26,30 derece 
arzı şimalişindedir. Fenike merkez 
ka^asmm 12: sa a t şimalinde Eğir
dir kardiç nahiyesinin gödene mer- 
kezme. Ş sa â t şimalî şarkîde vaki 
olup Alakır çayının kereste nakli
yatına salih köprü mevkiine 3 saa t 
mesafededir.

Ş a rk an p ın a r başından 
bed de sığır öğreği tepesi ovacık 
antalya patika yolu morali hacı 
Mustafa hanı ile çataltaş mezar
lığından şimali şarkide Köylen 
deresine ondan mezkûr derenin 
örincik deresi ile birleşip Çatal 
çay; unvanı aldığı mahal, evrencik 
deresi, Billiee dağı sırtına, Gedik 
yusufa ondan sulu taş sırtına

çerçi molla yusufun Uamf gergincik. 
tepeleri özek bağı dağı, eteği, 
Süleyman ağa anbarlan . kara  
ağaç tepesi,; pırnal yanı, belit yam 
tepesi, çatı yeri elmalı p ınarı 
könye derelerinin birleştiği mahal, 
elmalı pınar deresi gödene - ovacık 
patika yolu, ağalar köyü m ezzziığz 
korfaîı dağı yamacındaki yek? 
takiben pınar başına müntehidir. 
Şimal ve şimali garbisi, evrencik 
karyesi ve tarla lan  çıplak suhuru 
kfisiye en müteşekkil kayalık, 
çerçi molla yıısnf tarlalan, göl
cükte Süleyman ağanın ta r la la n : 
cenuben Kepez ve korfah dağlan 
de muhattır.

Ormanın mesahası i 1104,30 
hektar ormanlık 820,80 hektar 
halen ziraat edilmekte olan erazi 
.126,30 hektar kayalık, taşlıktan 
ibaret, eraziki cem’an  2051,30 hek
ta r  vüs’atmdadır.

Teşekkülâtı arziyesi : - Orman 
toros silsilesi şuabatm dan tahtalı 
dağ de kepez dağının şimali garbi 
sdsdesi ve şimalde vaki Bereket 
dağmrn cenubu şarkî silsilesi r a 
hatı taliyesinden olan v e  orm anlar 
vasatında kâin kartal dağı sırtı, 
şimal cihetinde ali tepe, sırtı keza 
şimal ve cenuba müteveccih iki 
maile teşkd dönektedir. Orman 
derununda karadere, darıcı, elmalı 
pınar dereleri ve tevabri mevcut
tur. Kış ve ilk baharda daimülce- 
reyan, yâzrn. su lan  kurumaktadır. 
Erazi üçüncü devreye ait suhuru 
rüsubiyeden mütesekkd ve kartal 
dağlan: . suhuru küsiyeden ibaret 
olup -çesiın kayalar haîindedir.
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S ath ı bah irden  u k rib e n  800-1400 
çiiîsino i\(iir, ■

S t 'M »  <şç*r> Yirmi sene evvel 
<»9NUûsa. kesafet ve taham m ülü 
sestevîsi n azan  dikkate ahnm aksı- 
» s t is tila  ka tîya ta  tabi tutulup 
toprak  çıplaklaştınldığı ve eşçan  
^ 9 3 m r a  o larak  te rk  olunan eşça- 
n a  şiddetli rüzgârlara  m ukavem et 
edem iyerek yıkılmış oldukları gö
türm üştür. Çam makaîaı umumi
y l e  k a ra  çam dan müteşekkildir.

Takip olunacak usulü idare : - 
O rm an devlet orm anıdır. H aritada  

vce saıcub cetvelinde zikr olunan 
ta rla la r gölcük, kem er, ve ağva 
karyeleri halkının tah tı tasarrufun* 
dadır. O rm an seçm e usulü idareye 
tab i tutulacaktır*

O rm ana 120 senelik bir devir 
verilm esi muvafık görülm üştür. 
Yalnız fazla k a tiya t yapıldığından 
kariyat icrasına müteham m il bu
lunm adığı ancak teşç ir yapıldıktan 
sonra katiyatm  m uvafık, olacağı 
kan aa ti hasıl olm uştur.

O rm an 20 sene evvel plansız 
katiyat gördüğünden heyeti umu
m iyeti itibarı ile kesafeti m uhtel 
c im uş ve toprağ ın  rutubeti tohu- 
B  m taşı için lâzım olan evsafı 
kaybetm iş olduğundan ormanın 
heyeti nm um iyesi teşçire m uhtaç 
görülm üştür.

k a r a  p i n a r  o e m a n i

Bu orm an A ntalya vilâyetinin 
K a ş  k a z a c a »  mülhak merkez ve 

nahiyeleri hudutları üze
rin d e  ve sctlegısn karyesi c ivarın

dadır. Grenoviçe nazaran takriben 
29,40 tulü şarkîde ve 36,30. derece 
arzı şimalidedir. Andiflinin şimal 
ve m erkez nahiyesinin şimalî 
şarkîsinde kâin gerek merkezi 
kaza ve gerek iskelesi Kalamakiye 
onar saa t mesafededir. H arita! 
m untazam a ve plânı mühendis 
Mehmet M azhar v e  muavin Rahmi 
beyler tarafından yapılmıştır.

Hududu:- Şarkan  bölük katran  
gediğinden bed ile cenuba doğru 
katran  çukurundan geçerek cimir- 
den gelen yola hadar hattı balâ  ile; 
cenubu şarkî, cenup ve cenubu 
g a r b ı : - m ezkûr hattı balanın 
cimirden gelen yolu ka t ettiği 
noktadan bed ile m ezkûr yolu 
takiben K ara pınar m ahallesi -hacı 
haşan  hanesi - olueak- gediği - 
mümin boğazı - tepedibi sadılı pı
n a r - boş boğaz - çamlı tepe - ar: 
dıçlı çukurdan bilmürur. Boğaz 
çukur civarında Fethiye yoluna 
kadar yol ve ta rla  ile ve bu nok- 
takan  çatal oluk civannda sanyer 
deresini k a t ettiği noktâya Fethiye 
yolû ile.

. Garbı şimalî ve şimalen - Feth i
ye yolu ile tekatu eylediği nokta
dan başkyarak ş a n  çeşmesine 
kadar san y ar deresi ve bu çeşme
den kuruca boğaza kadar boynu 
yukan  dağı hatta balâsı ile ve 
kuruca boğazdan şeyh gediğine 
kadar kara  pınar sırtı ile bu g e 
dikten mebde noktası bölük 
katran  gediğine kadar deli hoca 
tarla ları ile m uhat olup kısmı şa r
kîsi ve boynu yukan sırtlarında 
katran, cenubu garbi hududunda 
çam  orm anları üe cenup ve şarkı
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cenubî ile şimal garbisinde m ahal
le/.erazi ve tarlalarla  hali te m a s 
tadır.

Orman : - Ormanın heyeti umu
miye sahası 1079,32 hektar olup 
913,12 hektarı ormanlık 101,20 
hek tan  tarla  64,20 hektarı gayri 
müsmir ve sırf taşlıktan ibarettir. 
Orman toros dağlan  şuabatm dan 
akdağ silsilesinin cenuba doğru 
olan ilk şuabatı üzerinde bulun
m akta olup devri salis suhuru 
rüsubiyesmden müteşekkil ve mu
tavassıt kuvvei inbatiyeye maliktir.

Sathı bahirden takriben 1500 - 
2000 m etre mürtefi ve yayla ikli
mini havidir, yaz mevsimi kurak 
teşrinlerden itibaren nisan bida
yetine kadar kar devam etm ek
tedir.

■ Envai eşçar : - Umumiyetle kat
ran  eşçarmı ihtiva etmekte isede 
bir iki m aktada yayla çamı tes
m iye edilen Akçam iki m akta 
kara  çam mevcuttur. Çamlar üç 
m aktadan mada diğer m aktalarda 
m ünteşir bir haldedir. Ardıç umu
miyetle münteşirdir.

Kitre, anberparis, sütleğen, 
çalpa nebatatı haşisesine ormanın 
her tarafında somak’a  ancak ; bir 
m aktaı talide tesadüf edilmiştir.

Takip edilecek usulü idare : - 
Orman heyeti umumiyesi ile Dev
let o rm anıd ır.. Antalya vilâyeti 
orman başmüdüriyeti halkan nahi
yesi fen memurluğü tarafından 
idare edilmektedir. Orman teces- 
sümatımn azlığı, neslin idame ve 
azamî hasılatı haşebiye istihsali 
hedef ve gayesi ile 120 senelik

bir devir itası lüzum ve kanaati 
hasıl olmuş ve 49 seneden ibaret 
3 asra taksim edilmiştir. Amenaj- 
man planında katiyatta  kabul ed.ieı. 
usul 5 /8  dir.

Mevsimi katiyat Mayıstan T eş
rini evvel ve saniye 5-6 ay  devam 
eder. Ormanın haritası katd mesa- 
fei sem tiye ile ahzedihniştir.

Serveti hesabiyesi 7820 m etre 
mikâp çam ve 12090 m etre mikâp 
katrandan ibaret olup -Vçamm 
tahammülü senevisi 128 ve katra
nında senevi tahammülü 302 met
re mikâp olarak tespit edilmiştir.

GÖKBELEN DEVLET ORMANI

Silifke vilâyetinin Gökbelen 
karyesi civannda ve Silifke mer
kezine 6 saa t mesafede Gökbelen 
çayı kenarındadır. Ormanın hari
tasının ahiz ve plânının tanzimi 
için- m ütahasssı Mr. V. çseti ve 
grup mühendis muavini Mustafa 
Nuri Bey tavzif edilmiş isede bilâ- 
hara  Nuri bey ayrılmış ve ameli
yatı mumaileyh ikmal etmiştir. 
M. Cseti tarafından yapılan plân 
vekâletçe muvafık görulmiyerek 
amenajman grup reisi Sadullah 
Bey tarafından tâdilen ikmal edil
miştir.

Mevki ve vaziyeti coğrafiye : - 
Grenoviçe nazaran 3 3 .4 0  rulü 
şarkide v e  36.25 derece arzı 
şimalide vakidir. Ormanın sathı 
bahirden irtifaı 900 metredir. Or
man 10-20 derece meyilli yamaç
larda bulunmaktadır.

İklim i:- mutedildir. Teşekküîâo
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jöOaj’f' ile üçüncü devre
meî><uşv şuhum  kî$s%ed.eıı müte- 
şt-'kkdvhr.

| | | j § Ğ v u s l a t ı  980.40 
2.50 hektar Hbş- 

H  JU &  289.10 hek tar çayırlık 
^  hw$$*hk 248.40 hek tar gayri 
«ritemitr eraziden ibaret olmak 
üzere 1520.40 hektardan  ibarettir. 

R K B S |  1/1000 m ikyasında olmak! 
üzere M. C seti tarafından  tersim  
kıknmıştır.

Hududu:- ^im alen kaplan kayası 
ago t beleni cenuben karabelen, 
kaiabak  taşı Ali badan eskisi, 
deve ini.

S arkan  Ş - Karabuyalık deresi, 
G ökbelen deresi. Garlıen kale 
b aşı. Gökbelen yolu Deve inin 

visarfc. d e r e  ini budtıtlain iie mah-l 
duttur.

Envai eşçar : - Şeceri âsîî Çam 
|  P inus pinastris |  bundan başka 
zesepli ve zenepsîz m eşe  vardır. 
P ırnal inesesi de bulunur. Dere 
içlerinde Çınar. Mersin, söğüt 
kavak eşçan  3e yerli ahali ara-, 
«smda |  k a ra d a l) nam ı verilen ve 
kabuklarm dan siyah boya kendi- 

. -rinden 4 e  sepet yapılan dişbudak- 
ta s  bir az daha se r t bir nevi ağaç 
dahî m evcuttur.

€*EXANIN M i l  HAZIR VAZİYETİ

Ji&gâti ve ğenç eşçann kesafeti 
v a sa t derecededir. 0.5-0,6 kesafette 
Îaö2vr5 l eder, o rm an heyeti nmu- 
nriyeri rS?bar3e yaşh  bir orm an 
m aszarast arz etm ektedir. Orman
d a  yapılan teearöp eşçann kutur

v .j : §

Ve irtifalan ile şeceri mutavaesıti 
lar ve diğer tad a t ve m esaha edil- 
miyeıt eşçar a tasında ,vu kuu tnel- 
huz hesap farkı üe eşçann dal ve bu
daklanılın  pek fazla kaim ke
resteliğe yarayam ıyacak bir halde 
bulunm aların dan tulleri fazla tak

d i r  ve tahm in edilmiş bulum&Süaa 
ve eşçann bazılannda yüdejS  -  5 
derecesinde çürüklük ve sair suret
le maluliyet mevcut buhımasma 
mebni vesatî olarak umum eşçar 
üzerinde yüzde 10 derecesinde te 
lefatı istihsaliye nam ı ile bir mık- 
dar .hasılatı asliye tenzil edilerek 
kat edilecek hasılat m ıkdan ona gö
re  hesap, ve tahakkuk ettirilmiştir.

Vesaiti nakliye : - Maddei haşe- 
biyeyi nakletmek için orm anda yol 
yoktur. O rm andan geçen ve Silifke^ 
kasabasından m ürur ederek Tâşucu 
iskelesine müntehi olan iyi m uha
faza edilmiş bir şosa mevcuttur. 
Keza maktam  yakininde nakliyata 
m üsait Gök belen deresi mevcut
tur. F akat iskele taşucu ve Gök 

belen çayının m ansabı buğaz ağzıdır. 
Nakliyatın esas yollara hasrı ile 
genç nesim zarar ve tahribatına 
m eydan verilmemelidir.

Orman Silifke merkezinde bu 
lunan orm an idaresi tarafından 
idare edilir. O rm anlarda muhafaza 
memurları ikam et etmektedirler.

İDARENİN TAYİNİ VE KATİYAT

Bu orman daim a koru olarak 
idare edilecektir. Ormanda 9 0 -9 5  
kutruna vasıl olmuş eşçara tesadüf 
edilmiştir. Buna binaen orm anda 
80 senelik b ir  devir itası icap eder-

m
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sede eşçann ticarette mâkbuliyeti 
haşebinin m etanetine mütevakkıf 
olduğundan bir müddette tavakkuf 
devresinde kalması ve fili tebzirm 
fazİa meyilli ve sarp olmasından 
az zamanda vukuu mümkün olama
masına binaen fili mezkûrun de 
muvaffakiyetle temini için devrin 
ve binaen aleyh zemam katim 100 
sene olarak kabulü zaruretinde 
kalınmıştır. Münasibeti iklimiye, 
keyfiyeti türap ve > eşçann nevi |  
evsaf ve şeraiti tecessümıyesine 
nazaran sinni meykûr m uvafiktlr.

10 senelik katiyat m ıkdan te- 
beseümatı ile birlikte ez gayri te
lefatı istihsaliye 9494 m etre mikâp 
olarak tehakkuk etmiş Olup bu 
roıkdar hasılatı haşebiyei umumiye; ' 
üzerinden devrin ilk sülüs m üret
tebatına  isabet eden' mikdarm on 
seneliğine muadil bulunmakta ol
duğu gibi muhtelif düstur usulleri 
hasılatı seneviyelerine tetabuk et
mektedir.

326 SENESİ ZARFINDA .
. AMENA-JESİ İCRA EDİLEN 

ORMANLARDAN KERTE ORMANI

Menteşe vilâyetine" merbut 
Köyceğiz kazası dahilinde vaki 
Kerte ormanının Umumî işletme 
planı ve haritası mühendismuavini 
Rahmi ve Mustafa beyler tarafın
dan tanzim ve tersim, kılmmıtır.

ORMANIN AHVALİ UMUMİYESİ

Ciheti mülkiyet ve aidiyeti : - 
Kerte ormanı Menteşe vilâyeti da
hilinde Köyceğiz kazasının Kerte

karyesi civarında karye* mez
kûrdun madenler mahallesinde 
mukim müteveffa maden oğ-v Ali 
ve durmuş veresesinden Şenfe , 
Meryem, Arziye. Yusuf ve Dur- 
muş*un ziraat etmekte olduğu - ha
ritada tahdiden irae edilen erazı- 
den m adasr miriye ait Devlet or
manı iken veresei mumaüeyhimm 
ba senedi bakam m utasarn olduk
ları erazi hududu dahilinde oldu
ğundan bahsile orman idaresi mü- 
dahelesinin men'i hakkında Köy
ceğiz .mahkemesinden 20 teşrini 
evvel 340 tarihinde istihsal eyle
dikleri hükmün mahkemei temyizce 
20 kânunu sani 341 tarih ve 1751 
numarah ilâmı 3e tasdiki ve orman 
idaresinin tashihi karar talebininde 
11 teşrini evvel 341 tarih ve 124 
num arah temyiz üâmı ile reddi 
üzerine kespi katiyet efaniş oldu
ğundan Muğla orman müdüriyeti
nin hususiyetinin tasdikina dair 
29 m art 926 tarihli emri telgrafîsi 
ve bir sureti musaddakası merbut 
6 nisan 926 tarihli zabıt varakası 
ile verese vekâi umumisi Köyceğiz 
tüccarlarından Mehmet Sabri beye 
orman idaresi ve icra dairesince 
teslim ve tesellüm muamelesi icra 
edümis olduğundan o zamandan 
beri veresei mumaileyhimin tahtı 
tasarruflarında ve Köyceğiz orman 
fen memurluğu mmtikasmdadır.

AHVÂLİ MEVKİİYESİ

Mevkii coğrafîsi : - 1 400000 
mikyasındaki Kipert haritasitöda 
Grenoviçe nazaran 29.05 tulü şarkî 
ve 36.59 arzı şimalidedir. Eh yük-

■HHHHHRMhBHİ■MHHHBfH
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^ £ 9  Eraı m aden oluk t^p§s(
takd ir ve tahinUi

-: ^ 5 v ^ îs t  kazasının şim ali şa r
kîsinde dalaman cavı kenarında 
Kerse k a n i s i  civarında dalam an 
B ^ B  bîr buçuk Köyceğiz merkez 
kazasm a on- saat m esafededir.

TfiMkkttl&tz a raziyesı: - Zamaı 
evvel v e  iptidaiye a it  se rpan tin  v e  
kınıeıı S dhuru  Kilsive, Ş ist ve sisti 
jTuiaiden m ürekkep toprağı Suhuru 
m ezkûrem n derecatı muhteîifede 
tecezzi ve tehassalundan m ütehas- 
H  kumlu killi ve kireçlidir. Türap 
ve türabı nebati derin  rutubeti kâfi 
kuvvei inbatiyesi a la  derecededir.

Ahvali iklimiyesi : - Dereeei ha. 
raretin  yazm  ancak 2Ö-3&  derce- 
lere suudu yağm urların baharlarda 
d a  husulü devamı, karlarm  m üte
m adi olm ıyarak m isafireti, sahde 
kadar yüksek m ania ve avarızın 
bulunm am asından akdeniz rüzgar- 
kannm  ziyadeti, espap ve şeraiti 
faşşüsiye, mevkii coğrafi v e  vesati 
rakım ına nazaran mutedüei hare 
iki im ine aittir. B akim a tebean mec- 
m uai n eb a ta t ve eşçanndanda is- 
tıulâlen sahil ve yaylaya malik bu-
kaamaktadır.-

Hududu : - hakkmdaki hükm ün 
kespı katiyet eylemesi üzerine ka- 
h çİ ve tasdiki zarureti kanoniyeden 
oian  hususiyet dolayısı ile hududu
nsa* tespit ve nokatı sabite  ile ta 
yini icap eyienjgg ve & nisan 926 da 
tesHm ve tesellüm icrasm ı m uhte
vi zabit varakası ve müstenidi hü
küm  ve ilâm ında orm anın Şimalen: 
Koeace be!, .Sarkan Pm aıgözü, Ce-
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nuben. Kırk pınar, G arben : Çalıca 
ve buniann aralarıda-hutut m üşte
kime ile tahdid edildiği anlaşılm ış 
ve  bu bapta  Köyceğiz kazası idare 
heyetinden tah rira t kâtibi İsmail 
hakkı ve tapu memuru Hüseyin 
fiüsnö orm an idaresi nam ına Muğla 
orm an m üdüriyetinin iş’arı telgrafi- 
si ile terfik edilen Köyceğiz orman 
fen m em ur vekili ve Fethiye orm an 
|e n  mem uru Mehmet ra if beylerin 
iştiraki ile teşkil edilen heyet civar 
kura  heyeti thtiyariye ve zabıt va
rakası zirinde mumzi memurin ve 
hazm ınla tetk ikat ve tetebbüat bil- 
icra ilâm ve teslim  ve tesellüm  
zabıt varakasm da m ündereç ma- 
rülarz d ö rt mevki tayin v e : 20: ey-S 
lül 92b tarihli hudut zabıtnam esin
de m ündereç bulunduğu veçhile ya
rım şar m etresi toprak derununda 
kalm ak sureti ile ikişer m etre tü l 
ve yarım şar m etre arz ve sihanmdie ■ 
sütular inşa ettirilmiş olmakla Şarkı 
ş im a lis i: Koca cebeldeki sın ır t a 
şından şarkındaki pinar gözü sırnr 
taşm a kadar e rkek  mezarlığı civa. 
n ad an  ve tavşancı tepesinden kd- 
çan deresini k a t edip geçen istika
m e t^  .

Şarkı cenubîsi > şarkındaki pi
n ar gözü srnır taşından cenubun
daki Kırk p ınar srnır taşına kadar 
nikeşik nirengi noktasından erieek 
tuzluğu  karaca kayır, dereciklerini 
k a t ederek tiriyara tepesini dahilde 
bırakm ak sureti ile civarından 
geçen  istikam et.

Garbı cenubîsi: - cenubundaki 
Kırk pınar taşından garbındaki ça 
lıca sınır taşm a dikmen ye sa n  
çağıl tepe ve sinyal noktalan  da

hilinde- kalmak sureti ile hattı bala
ban ve Köçeğiz yolunu kat ederek 
geçen istikamet.

Garbı şimalisi > Garbindeki Ça- 
lıça sınır taşından şim alindeki Ko- 
çaeebel sınır taşm a kadar Göz yeri 

■ ye .eren tepelerini dahilde bırak
mak ve civarlarından geçmek su
reti ile K erte yolunu başkazan, ku 
ru çeşme, sazman yobalı derelerini 
ka t edip, geçen istikam et de m uhat 
ve mahduttur.

H aritada Kocacebeî, P ınar gözü, 
çalıca, srnır taş lan  ve. istikamet 
üzerinde bulunan bengeşek noktası 
nirengi noktası olup vaziyatı ke* 
miyeleri cetveli m ahsusunda irae 
kılındı, hudut smır taslarından koca 
cebel, pınar gözü ve çalıca hudut 
taşları göz yeri mevkiinden ve sa n  
çağıl smyal noktasından görüne- 
bilirsede Kırk pınar smır taşı mün- 
ha t bir mevkide olmasından hiç-: 
bir noktadan görünmemekte zımpa
ra  tepe ve sinyal noktasının cenup 
ve cenubu garbisinde bulunmak
ta d ır .

Şimali şarkide kabaklar kar
yesi, şarkı cenubîde tartıcık ve 
kaya ev garbı cenubîde güler ve 
bey, şimali garbide ise ketre kar
yesi çam miri orm anlan ile hali 
irtibattadır.

Ahvali mahalliye ve ahalii mes- 
kûne - Merbut bulunduğu kerte 
ve civar 'köyler ahalisi kamilen 
rençberîikle iştigal etmekte, mev
kiin şehir .ve iskelelere olan uzak
lığından ormanlardan kereste, 
hatap, kömür imal ve istihsali pek 
mahdut olup ormanlardan imal
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edilmekte olan büyük çap keres
telerin çaylara nakil ve sevjötidt 
çalışmakla temini maişet etm ekte
dirler. d Um u miyetle fakirdirler.

Vaziyeti iktisadiye, sımaiye 
vesaiti dakliye ve irtibafiyesi; 
yollar ve vesaiti ııakliyenin basit 
bir halde olması ve dahili sarfiyat 
ve talebin azlığından ince çap 
kereste imal ve istihsal edilme
mekte olup imalât ancak memalıki 
ecnebiyeden vukubulan talep ve 
siparişlere göre büyük çaplar üze
rine olup anlarında çaylar vasıtası 
2e nakli mümkün olabil inektedir. 
Orman’işletmesinin külliyetlice ser
maye, menabi ve mahrece müte
vakkıf olmasından bu güne kadar 
hizarhane fabrika ve sair tesisat 
ve darüssm aalar vücude getirile
memiştir.

Katiyat ve imalât hayatlarım 
bununla temin etm ekte olan tah
tacılara y a k tırd ığ ı gibi çay iske
lelerine kadar da nakliyatı ester
lerde yine bunlar yapar. Ahalin 
mahalliye ise sade çay nakliyat 
ve sevkıyatında çalışmakta ve 
çabştoîhnaktadırlar.

Y ollar: -  Patika yollar ölüp - 
gerek bunlardan ve gerekse her 
zaman için kiışat ve temini müm
kün yollardan esterlerle keresteler 
cay kenarlarına getirilir. Bu orm a
nın vaziyeti topoğrafisine nazaran 
imalâ, kalçan çavı m ecrasına ve 
dalaman cayma - esterlerle nakil 
ve tenzil olunarak kılıcan çayında 
ilk baharda karlarm  erimesini 
müteakip, dalaman çayında ise 
Haziran, Temmuz, Ağustos, EySâ. 
aylarında şevkleri temin edilir.
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.V' hayvaıu* tnıd sn  Vabam  teke, 
kui'i. çskuh tilkî, sansar, tavsan 
yabam  domuz ve ayı bulunmak
ladır.

Bu menarık orm anlarından 
istihsa l olunan m am ulatın Mısır, 
İskenderiye B erut, Şam gibi zne- 
taaÜki ecnebiyeye sevk ve nakli 

2 e  bu ra lara  a it piyasa ve 
tekavvülâtı hakkında m alûm at 
gayîsÖPSteveut olduğundan bu bap ta  
beyanı m ütalea kabil olamamıştır.

Envai e ş ç a r E şçan  asliye kara 
çam dan ibarettir. Cöz.i m ikdarda 
p*mal ardıç, akça kesme, mersin, 
erguvan, zakkum, sığla yağı ağacı, 
çınar, som ak, dişbudak, k itre  eşçar 
ve şüeevratı m evcuttur.

Ormanın haritası : - H attı esas 
orm anın arızalı olm asından m aden
le r  m ahallesi derununda haritada 
işa re t edilen ancak 155,50 m etrelik 
b ir m ikdar kabul m esahasıda bir 
ş e r it  3e  ic ra  ve tekrarlanıp küçük
ten  büyültm e su retüe elde edilen 
547.40 m etrelik b ir  hattı esas 
üzerine icrayı am eliyat ve hesap  
olunmuştur.

O rm anın hakim ve m ütenazır 
tepelerinde -alman nokat ile ni 
rengi teşkil ve te fe rru a ta  kestirm e 
ve ka i’i mesafet. sem tiye usulleri 
ta tb ik  edOmiş ve kestirm e nokat 
haritada işaretlerle  gösterilm iştir. 
K argan ın  m ikyası 1/10 000 dir. 
Orm anın vüs’atı 2306 hek tan  
orm an 27.63 hek tar ta rla  olup 
ccm 'aiı 2336.63 hektardan ibarettir.

2>evrm in tih a b ı: - fesa edilen 
am eliyat ve tab lila tta  eşçann  80

senede tecessüm atı azamiyesine 
vasıl ve m atlup eb’adı iktisap 
eylediği görülmekle 80 sene devir 
toprağm  derin, ratıp  ve ezher 
cihet tenebbüte salihiyetmden 10 
senelik bir müddeti tebzir de kâfi 
görülmüştür.

Devir beheri yirmi senelik 
olmak üzere dört asra  taksim 
edilmiştir.

Katiyatı seneviye miktarı : - 
Senevi taham m ülü 9640 metremi- 
kâptir.

DÜR HASARLAR PALAMUTLUĞU

Kaş kazası köyre köyünde 
bahriye vekâleti teçhizat dairesi 
azasından Fehm i Suphi beye a i t ;  
hususî D urhaşanlar çiftliğinin 
harita ne  plânı te r t ip . ve tanzime 
mühendis muavini Aziz ve Âdil 
beyler ğönderihniştir. Mezkûr çift
liğin m uvakkat raporu m ukaddema 
K aş fen m em urluğu, tarafından 
hususiyetinin ademi tastiki lüzum 
ve kanaatim  muhtevi olarak tan 
zim edilmişti. B ilâhare vekâleti 
celilece hususiyeti tastık  kılınmış
tır. Mühendis muavinleri yalnız 
sahanın haritasını ahzeylemişler 
ve sahibi tarafından plân, yaptınl- 
m ayrcağına dair alm an taahhüt 
senedi üzerine' merkeze avdet 
eylem işlerdir. Bir m üddet sonra 
vekâleti müşarümleyhanm emri 
üzerine plânsız katiyata müsaade 
edilmiştir. Yapılan haritay a 'n aza
ran  sahayı umumiye 2144 hektar
dır, Envai eşçan palam ut meşesi 
ve  dere içlerinde pırnal, sandal 
mebzulen mevcuttur. Orm anda

Sayı : 39-30

ufak parçalar halinde kara çam 
eşçanna tesadüf edilmiştir. Pırnal, 
palam ut ve çam eşçan orman mef
humu dahilindedir.

POS ORMANI

Pos ormanının muvakkat işlet
m e • plânmı birinci gurup orman 
mühendis muavinlerinden Aziz ve 
Cevat beyler yapmışlardır.

Ahvali mevkiiye ve coğrafîsi : - 
Pos ormanları Grenoviçe nazaran 
35 3e 30. 30 derece' tulü şark î ve 
38 3e 38. 30 derece arzı şimali 
arasında vaki olup Adana vilâyeti 
merkez kazasına tabi Karsantı na
hiyesi dahilindedir. Adana m erke
zine nfken. 50 kilometre m esafede 
olup civar kura ahalisi yaya ola
rak  asgarî iki günde Adıma’ya gi- 
d ebildiklerini beyan etmekte olduk
larına nazaran mevcut patikalar
dan gidilmek şartı ile 16 saa t ya
ni takriben 80 kilometreyi bulmak
tadır.

Ormanın hududu: - Şark’ta  do
ğan çayı kapuzunun yukarısında 
va’ki meydan tepesinden bed ile 
şimale doğru Mendek yaylası ve 
kara  kütük sırtlarından Aciman te 
pesine, şimaîen buradan demir ka
zık silsilesinin nihaî orman hudu
dunu garbe doğru takiben tarak 
tepesi, köse alan yaylası, delik taş 
tahtalı vize dağından karaki kapu
zu, kavak dağı, eğni kapuzundan 
karanfil dağı kenarına, Garbeıı ka
ranfil dağı eteğinden sırtlan  taki
ben kız3 olduk, ziyaret, payam, ye
di katrandan yayla boyuna ve yay
la yolundan şarka doğru yine sırt

lan  takiben çatal tepe ve zivaret 
tepeîennden gerdıbı kariyerine ine
rek burada patrikli deresini ceme 
ha doğru takip ederek morça taş
tan gelen elmacık deresiyle bu de
renin noktai telakisinden mezkûr 
elmacık deresini aksı ceryan isti
kametinde garbe doğru takip edip 
Koycûk deresinden köycüğe ve 
mevkii mezkûrda vaki gecbcik te
pesine cenubunda ise mezkûr tepe
den sırtlan  takiben gön görmez, 
teke, uzun burun tepelerinde eğlen
ce namı diğer su yattığı kapuzuna 
ve buradan yine sırtlan  takiben 
sa n  yuva ve alaca gerden doğan 
kapuzundan meydan tepesine çeki
len hattı m unkesird en ibarettir.

Vüs’a t i : |  takriben 23759 hekta
rdan ibaret olup esnayı ameliyat
ta  aynlm ış bulunan dört seriden 
9350 hektarlık birincisinin mıntıka 
fen memurunun kontrolü ve neza
reti altında münasip göreceği kü
çük parçalarla orman dahilinde 
seyrek bir surette mevcut olan mü- 
sin eşçann kat’i suretiyle civar ku
ra  ekabşânin intifaı 3e beraber mu
hafazaya terki ve 746 hektardan 
ibaret olan ikinci serisinin kamilen 
muhafazası ile 747 ve 6189 Hek
tarlık serisinin katiyata tabi tutul
ması muvafık görülmüştür. Mezkûr 
orman kısmen karanf3 dağı ve ek
seriyetle demir kazık s0s3esinin 
cenuba müteveccih mailesini teşk3 
eylemekte olup kerdi karyesinden 
ortaca değirmene çekilecek hattın 
cenubunda kalan kısım (sarı büvet 
ve alacager dağlanm a mahdut akşa
mı hariç ] olmak üzere) bir ova or
manı halinde ve. akşamı mütebaki-
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vtvst iv:' tam bir dağ ormanı vazi- 
yetmdedir Mevcut dereler, aşağıya 
indikte yani ova kısmına dahil ol
dukta ceryanlarını nispeten tahfif 
eylemekte olduğu gibi A.C ile gös
terilen seri dahilinde istenilen şek- 
lü ta m la  yol inşası kabildir.

Dereler umumiyet üzere şimal
den cenuba doğru eervan etmek
tedir. Arazi esas itibariyle arzı Ha
lis ve kireç taşlarından ibarettir. 
Bazı tepelerde serpantin mevcut 
olup kromu havi taşlarda eksik 
değildir toprak hemen umumiyet 
itibariie kireç ve kilden terekküp 
eylemekte ve kireç taşlarının tecez
zisinden hasıl olan çakıllar araziyi 
setretnıektedir. Demir kazık silsile
sinin eşçardan âri akşamı gayet 
dik ve sarp olup hemen kâmilen 
küsten müteşekkildir. Kipert hari
tasına nazaran demir kazık silsile
sinin irtifa» 3000 küsur ve karanfil 
dağı 2600 teke tepesi 2460 metre 
irtifamdadır- Pos ormanı öteden- 
beri Devlet ormanı olup derununda 
bazı küçük tarlalarla erazii mez- 
rua ve yaylalar mevcut ısede bun
ların aidiyeti tasamıfiyeleriııiıı tet
kiki imkânı halen bulunmıyarak 
kafi plâna terk edilmiştir.

Tarzı idare: - gayn muntazam 
seçme olup buda ancak C serisin
de ve A serisinin esas kafi plânda 
kararlaştırılmak üzere şimdilik mu
hafazaya terk edilen aksamınba 
küçük ruhsat ve köylü tahribatı 
gibi suretlerle tecelli eyleiş diğer 
akşamında bir gûna katiyat icra 
edilmemiştir.

Bu orman teşekküîâtı arziyesine 
tebean dört kıfaya ayrılmıştır.

Esas itibariie iki işletme kıfası 
ad ve itibar doiltuek icap edersede

Başlıca miyah car iye si 1 - olan 
Dogaıı ve eğlence çaylarının bir az 
ileride yekdiğerine nıunsap olma
ları ve nakliyatın kara tarikim ihti
yar etmesi takdirinde lıer iki mın
tıka mamulatının ayni tariki takip 
etmesi mecburiyeti ve Ç ile göste
rilen kıf anın pek arızasız bulunma
sı hasebiyle iki kıf a arasında fazla 
bir nıünasihetin mevcudiyeti gibi 
espabı umuminin ormanın bir işlet
me mıntıkası olarak mütalâasını 
icap ettirmiştir.

A m ıntıkası: - Bıı mıntıkada kö
ylere pek yakın olan makatıda 
evvelce ruheat üe höylülere verilen 
eşçarm ve bundan başka pek fazla 
olan hilâfı nizam kat’iyatm fazla
lığı bazı yerlerin kesafetini ihlâl 
eylediği gibi ayni maktam diğer 
tarafında meselâ hiç katiyat yapıl
mamış bulunması ve diğer tarafın 
harik görmüş olması gibi pek kar
makarışık bir vaziyetin tahaddüsü 
dolayısüe bunların yegân yegân 
tespit ve plâna ithali doğru bir 
netice vermiyeceği gibi mezkûr 
makatiin âtisi için de bir zarar ola
bileceği mülâhazası ile işbu aksam 
kafi plânda tetkik ve daha esaslı 
mutalea ile idarei müstakbeleleri 
tayin edilmek şartı ile şimdilik mu
hafazaya terk ve plâna ithal edil
memiştir.

A mıntıkasının diğer akşamı 
kâmilen bakir bir haldedir, eşçan 
mevcude az çamdır, kesafeti 0.7 
den dun değildir.

B mıntıkası kamillen kara çam-

Savı : 29-30 Sııvı : 29 30

dır. Bazı yerleri muhafazaya terk 
ve bazı yerlerimle kati yata müsaede 
edilmiştir.

( münferit imisin e.şçarı havidir. 
Bu mıntıkada mevcut müsiıılerin 
kat ı sureti!e civar kura •‘halisinin 
ihtiyacı temin edilmek sureti ile 
muhafaza edilecektir.

D mıntıkası • - Bu mıntıkalarda 
tepelerde cüz’i Sedir ve göknar 
mevcutsada genç ve kesafeti mef- 
kuttur.

Devrin intihabı: - İcra edilen tah
lil neticesi eşçan mevcude teces- 
sümatımn 180 yaşından sonra dü
ştüğü anlaşılmış ve devir 180 ve 
beher seri dahi 60 olarak kabul 
ve plân da 20 sene üzerine 5 8
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uslüyie tertip ve tanzim kılınmıştı

Katiyat m iktarı: • A ıımıtık; 
sınılan senevi 11696.40 ve vira 
senede 233928.80. B mıntıkasında 
senevi 0465.00 ve yirmi sened 
129312 metre mikâp olarak tesb 
edilmiştir.

Mevtimi katiyat. - ancak nisan-
daıı teşrini saniye ka<ılar katiyata
devam edilirsede diğer aylarda fazli
kar yağdığından kat i vat imkân-
sizliği bas gösterir.

Mevcut boşloklann teşçiri için
köylerin yakininde mîinasip salıa-
lar tefrik edilecek ve mezkıır sa-
iıadan alınacak fidanlaırîa ormanda
garsiyat yapılacaktır.
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K urt

K urt (Canis iupus) ün sırtı ko
yu esm er. kanun in  altı açık renk
le. ön ayakların ın  ön tarafi; siyah 
çizgili, burnu siyah, kuyruğu düz 
vc vücuttan  daha  koyu renkte, 
ucu siyah, kulakları düz ve şâ iri
dir. Az çok köpeğe benzer.

Sim siyah olan İ Lyeonon > talî 
nevi nadirdir. Vucudü adalî, tabl
a n  vahşi olan K urt, adi çoban kör 
peklerde çifÖeşebâir. Çene kemik
leri çok kuvvetlidir. Ayak adalâü  
kuvvetli ve çevik olduğundan dai
m a kaçarak  düşm anlarından kur- 
tuhaaasmı teshil eder. Görme, duy
m a ve koku alm a hisleri güzeldir, 
mamafih bütün bu yüksek vasıfla- 
n n a  rağm en K urt gayet korkak ve 
ahm ak b ir hayvandır. Bulunduğu 
orm anlarda K araca, G eyik ve T av
s a İ  aviar. Kış mevsiminde köylere 
kadar inerek Beygir, Merkep, B a
na . Koyun gibi hayvanatı boğarak 
kaldırır. 2Shayat gıda bulmadığı 
takdirde leşlerle de iktifa eder. Bü
yük ve uzun kışlarda insana da 
hocam  eder. Yazın K urbağa ve Şı- 
çan dede iktifa edersede gıdanın 
yokluğunda kuvvetlileri. zayıflan 
paralar v e  yerler.

( A ş a f  ( k m a l - d m )

K urt adi köpek gibi oturarak 
ve iki ön ayaklarile yiyeceğini tu 
ta rak  yer, yem ekten artan  parça
la n  ğömer. K urt ekseriya münze
vidir. Başlı başına tasallut edemi- 
yeceklerini anladıkları hayvanlara 
tasallu t için toplanırlar.

K urt havlayam az fakat kendisi
ne m ahsus b ir uluması vardır. Di
şileri şubatta  kızarlar, m üddeti h a
mil 62--64 gündür, m artın iptida
larından m ayısın n ih a y ^ e r in e  f e 
daidir.

H er tehlikeden azade olarak 
doğurm ak için intihap ettiği yer 
bir Tilkini ve bazen büsbütün açık
ta  bir yerdir. Mezkûr mahalleri 
evve la  ot ve yapraklarla döşe? 
doğumdan so n ra  dişi K urt bura
dan  -ayrılmaz, anaya ğidayı erkek 
K urt hazırlar.

Ananın yavrulara, m u h ab b eti. 
pek çoktur, ana yavruyu büyük bir 
cesaretle m üdafaa eylediğigdıi teh 
likeyi hisseder etmez tekmil yav
ru lan  pek uzak m ahallere nakle
der. E rkekler hiç bir zam an famil
yanın bulunduğu mahalde avlan
maz. Babanın evlâda m atobbeti 
an a  sağ  olduğu müddetçe devam
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eder. Y avrular küçük iken ana 
ole’cek olursa nesli m üstakbel mün
kariz olur.

Y avrular arralanndan 9 -1 9  ay
lık oldukları zaman ayrılırlar. Yav
ruya altı aylık iken «Lonvart>, bir 
yaşında iken < Loups» ismini alır.

İki yaşında artık  kâhil olduk
larından <Viex loups» daha yaş
landıkça dahi <Grande loups > nam- 
larile yad olunur: Müddeti hayat- 
la n  15 -20  sene kadar olduğu söy
lenmektedir. K urt yatak mahallin
den gece çıkarak gıdasını a ra r ve 
yavrularını bekleyen anaya yardım 
ettiği müddet istisna edilirse gün
düzleri hiç tesadüf olunmaz. Bir 
K araca sürüsüne tesadüf edecek 
olursa hepsini birden takip etmez 
bütün takip kuvvetini yalnız bir 
tanesine' hasrederek onu sürüden 
ay ın r ve iktidarına göre işe hile 
karıştırarak muvaffak olm ağa gay
re t eder. Dişi K urt ile erkeğin ba
zı hususî zamanlarda teşriki mesai 
eylediği ve bunlardan birisinin pu
suya yatarak  diğerinin avı onun 
önünden geçirdiği vakidir.

Bir K urt yevmiye 150 kilomet
re  mesafe kateder, her veçhile 
dahi kurtların şerrinden zürraı, av
cıları ye hatta  bütün ahaliyi kur
tarm ak maksadile hükümetler kurt 
başına oldukç büyük mükâfatlar 
verir. F ranşada dördüncü Henri . 
zamanında başlayan mükâfat me
selesi b ir takım  tahavvülâta uğra
mıştır. Bidayette yüksek olduğu 
halde 1850 de gebe bir dişi için 
18, gebe olmayan bir dişi için 15

erkek için 12, yavrular için tela 
tefrik 6 frank. idi.

F ransa  ormancılık kanununda 
Kurtların imhası için maddeler var
dır. Muhtelif tarihlerde ısdar edi
len emimamei kraiiler Kurt avla
makla muvazzaf zabit ve nefer 
her hangi zamanda senede üç de
fadan fazla olmamak şartile avlan
mağa haklan  olduğunu söyler. îkm- 

: ,c£ maddedeki Kurt basma 50 er- 
. kek Kurt başına 40 ve yavru için 
20 frank ita olunacağı, Kurt eğer 
kudurmuş ve insanın üstüne atıldığı. 
tahakkuk etmiş ise 150 frank ve
rileceği ilân olunmuştur.

Hulâsa K urt Franşada müte
addit kanunlarla verilen mükâfat
lara rağmen eksilmiş değildir. 1883 
de 1300, 1884 de 1031, 1885 de 
900 1887 de 700, 1901 de dahi 90 
K urt öldürülmüştür.

K urt a v ı: - Sürgün, dövme ile 
kabildir. Tuzak ile de avlandığı ; 
gibi zehir dahi istimal edilir.

Bir mahalde Kürtün mevcudi
yeti orada mevcut hayvanatın git 
gide azalması, çoğalmaması, ithal 
olunsalar bile bir türlü tekessür 
edememeleriyle anlaşılırsada pislik 
ve nrank izlerde de tayin edüebi-

# Ü r  —

lir. Kurt orman dahilinde yolların
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çata Hainliği iHdctnlarda pisliklerini 
hırakn Ei'krğmki güzel teşekkül 
in lwiı»> «latam yüksekçe bir 

terk t dikilişlerdir. Dişi 
yumuşakça sıılu ve dai- 

y *  \ıj» ıı nrtasmdadır. Tırnak iz- 
lnnüulen m aksat hayvanın pisliğini 
örtmek için arka ayaklar jlc topra
ğı tırmaladığı zaman bırak.tuğu iz- 

'‘tljfr» Bunların derin olması onu 
btt'Miie getiren hayvanın silini hak
kında bir fıkıi ihtimali verir. Ma
mafih dişi ile erkeğin izlerini tef 
rik lâzımdır. Erkek daima derin 
kazdığı halde dişi hafif ve sathi 
çizdiler yapar. Eıılıaizi ehem m iyet 
olan iz ayaktır. İlk müşahedede 
bir Kurt ayağı ile Köpek ayağım 
tefrik gjjtfç isede alışm ış olan göz
ler  tefrik ederler. Kurtını ayak

izi uzun, topuğu geniş ve hemen' 
kalp şeklindedir. Bovu ve yaşı ne 
ohırsa olsun hiçbir köpeğin yürü
yüşü bunun kadar muntazam ola
maz. Eğer kurt tırıs yürümüş ise 
arka ayağının izleri ön ayağından 
üç parmak geride ve ön ayağının 
izi arkadan büyükçedir. İhtiyar 
kürtün izini Köpekten fark kolay 
isede yavrununki okadar kolay de
ğildir. Bunun ayağı açık, uzunlu
ğu ile genişliği müsavi, tırnakları 
açılmamış olduğundan sivridir. Di
şinin topuğu daha az geniş ve tır
nakları daha az küçüktür, z^aten 
Köpekler kürtün yolunu güçlükle 
bulurlar, bunun için hususî suret
te  terbiye edilmiş köpeklere ihti
yaç vardır.
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Köpek Hastalıkları :

A v  k ö p e k le r in d e  U yu z

Köpek iki böceğin tahtı tesi
rinde uyuz olur. Bunlardan birisi 
Gal Sarcopticpı diğeri G. Fullicu- 
laire’dir. Birincisi insan uyuzu 
tevlit eden Sarcoptes scabiei deni
len böcekten tevellüt edip insana 
da sirayet eder. Tedavisi için :

20 gram kükürt çiçeği,

10 gram Karbonat dö potas,

80 gram Lanolin den mü
rekkep olan pomada ile şiddetli 
bir surette tekmil vücudü uğuş- 
turmaktan ibarettir.

Uyuz hastalığı çıkan köpekha- 
neyi de °/o 5 nisbetinde karboniyeti 
potas karıştırılmış sıcak su ile 
yıkamalıdır.

G. Fulliculair gayet güç tedavi 
olunur ve Demudex fallularom 
denilen böcekten neşet edip insana 
sirayet etmez. Bunun tedavisi için;

30 gram sıbgı kantarin,

50 gram zeyti kad
20 gram kükürt çiçeği

30 gram trebentin ruhu
100 gram Lanolin, 

ile tedavi etmek mümkündür.

( Aeaf C&mai-dcn )

Köpeklerde pire

Köpekler bazaıı pirelenir ve o 
kadar huysuzluk eder ki avcıda 
bizar olur hay vam bunlardan kur
tarmak için bolca tahtabiti tozunu 
tüyleri araşma döktükten bir müd
det sonra fırçalamalıdır. Ancak 
gerek tozu dökerken ve gerek fır
çalarken hayvanın ağız ve bilhassa 
burnunu muhafaza etmelidir.

Köpek biti

Köpeklerde iki nevi bit olur. 
Birisi insanlara musallat olan gibi 
sokar ki buna Hematobius Piliferus 
derler. İkincisi de ısırır ve Tric- 
ahdete latus derler.

Her ikisini de bolca tahtabiti 
tozu ile def etmek mümkün isede 

tüyleri sert ve yahut uzun ve-keçe
linmiş hayvanlan evvelâ kırpmak 
icabeder. Buna meydan bırakma
mak için hayvanın derisini bir kilo 
su içerisinde 50 gram karbonat 
dö sud ve 10 gram Staphys egre 
tozunu kaynatarak bu menku ile 
ıslatmak lâzımdır.
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İltihabı Ü7JBÜ tufeyli

kuyruksuz
î>y»îf* bioteler tarafından istilasın
dan tevellüt eder. Akan maddenin, 
mikroskopla muayenesinden anla- 
S*&r. Sürçün avına mahsus köpek
lerin birdenbire saba tutmuş gibi 
yıldan kayıverdikleri görülür ve 
h*s$3Îd: sari olduğu cihetle avm en 
tatlı yerinde köpeklerden bir kıs
a s a  bu şekilde hastalandığı görü
lü r ki bunun tedavisi kolaydır:

Kulaklara ılık Bareges suyu 
şınnga etmekle hastalık mündefi 
olur. Aym zamanda tathırat ta 
yapmalıdır.

Yılan sokması
Yılan av köpeğini ya burnun

dan ve yahut ön ayaklarından, avcı
yı da ayak ve ellerinden sokabilir.

Bunun için avcı daima cebinde 
bir pravaz şırıngası ile | | |  nisbe - 
tinde ihzar olunmuş permanganat 
veya hamızı krom tübü; bulnndur- 
malıdır, sokulan yeri güzelce sıkıp 
kanattıktan sonra cıvanna ve dört 
beş yere bunu şırınga, etmelidir. 
(Tahtelcilt)

Eğer avcının yarımda yalnız 
amonyak varsa bir bardak suya 
8-10 damla damlatıp yansım köpe
ğe içinneli, diğer yansı ile de yarayı 
güzelce yıkamalıdır. Eğer şişmenin 
önünü almak kabil olmazsa amon
yaktı su ile yarayı tekrar kanattrk- 
ta sonra yıkamalıdır.

Dahilî ve büyük hastalıklarda 
köpeği mutahassıs bir baytara 
muayene ve tedavi ettirmeyi ihmal 
etmemelidir.
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Türkiye himayei eşçar cemiyeti
Umumi Merkezi tarafından

tanzim olunan ağaç bayramı
talimatnamesi 

----- ++.-----
bakım ve muhafazasını ve ağaçîar-1 — Himayei eşcar cemiyeti 

şubeleri tarafından ağaçların çoğal
ması, dikilmesi, muhafazası ve ağaç 
muhabbetinin uvandınlması mak- 
sadile her isene ağaç bavramlan 
tertip • olunacaktır.

2 1|| Ağaç bayramları günü, 
iklim şartlan nazan dikkate alına
rak son veya ilkbaharda olmak 
üzere mahalli, ziraat, orman, müdür 
ve memurlarının, bulunmıyan yer
lerde ağaç işlerinde mütehassıs 
olan zevatın mütalaaları alındıktan 
sonra cemiyet şubeleri heyeti ida
releri tarafından tatil günlerinden 
birisine isabet etmek üzere tesbit 
ve ilân olunur.

; 3 p l  Ağaçlar eşhas uhdesinde 
bulunmıyan umuma mahsus arazi 
ile belediyelere ve idarei hususiye- 
lere ait olan veya eşhas tarafından 
bu maksat için cemiyete terk ve 
teberru edilen ve mümkün olduğu 

. kadar suya yakın bnlunan yerlere 
dikilir.

|  — Mülkiyveti Himayei eşcar 
cemiyetine ait olmıyan ve fakat 
ağaç bayramlarında cemiyet dela
letle  garsiyvat yapılan yerlerin
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dan atiyeıi edilecek intifa cihetlerini 
şubelerimiz alâkadar idarelerle 
anlaşarak bir mukevele ile tesbit 
etmelidir.

5 — Ağaçların dikileceği yer
lerde çukurlar: bayram günü olarak 
tesbit edilen günden laakal bir ay 
evvel dikilecek fidanların miktarına 
göre hazırlanmış bulunmalı ve her 
fidan, için bir kazık tedarik edil
melidir.

6 — Bayramda dikilecek fidan
lar mümkün olduğu kadar ağaç 
bayramı yapılacak mmtakadan 
veya ona en yalan bir mevkiden 
tedarik edilmeli, ve fidanların; mü
tehassısların nezaret ve malûmatı 
tahtında fenni bir surette çıkarılıp 
nakledilmesine ve derhal dikilme
sine ve ileride yaprak ve meyve
sinden ve ahşabından istifade edi
lecek nevilerin tercih edilmesine 
çalışılmalıdır. Meselâ dut. badem, 
ceviz, kestane, findik, antep fistığı. 
çam fıstığı, kavak, soğut akasya 
ve sıcak mmtakalar için okaliptüs 
ilah. gibi.
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Fidanlar dikilmeden evvel 
dikilmeğe shHU olup olmadıkları 
kıriati maddt'de gösterilen zevat 
tarafından muayene edilmelidir.

ş  ~~ Ağaçların nasıl dikileceği 
bayram yerimle bulunan halka 
mütehassıslar tarafından anlatılır 
ve gösterilir. Buııdan sonra fidanlar 
yukarıda yazılan mutalıassıslaruı 
nezaret ve talimatı altında dikilir 
ve her fidanın yanma evvelce 
tedarik edilmiş kazıklar konup çu
kurlar kapatılır. Çocuklara birer 
teneke su döküldükten sonra fidan
lar kazıklara bağlıdır.

9 — Ağaç bayramlarından mat
lup gayeye erişebilmek için ağaç
lanan yerin insan ve insan teca
vüzünden kat’i surette muhafaza 
edilmesi şartı asil olduğuna göre 
ağaçlanan yer, mahallin vesaitine 
göre çaltı, çit, duvar, ve dikenli 
tel gibi manialarla çevrilmeli ve 
korucular veya mümkün ise istih
dam edilecek hususî bir bekçi 
tarafından daimi nezaret ve muha
faza altında bulundurulmasına 
bilhassa dikkat ve itina enilmelidir.

10 —  Fidanlar ilk dikildiği sene 
sık sık, müteakip senenin yaz ay
larında ve hassaten kurak senelerde 
ihtiyaç nispetinde sulanmalıdır.

11 — Ağaçlanan yerin bütün 
ihtiyacatıni daimi olarak temin 
için cemiyet; azasından birisini 
mes ul ve murahhas olarak intihap 
ve tavzif etmelidir.

12 — Şubelerimiz senelik büt
çesinde bıı programın tatbiki için 
bir fasıl açarak lâzımgelen tahsi
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satı temin etmelidir. Merkezi umu
mi; ağaç bayramları için münasip 
miktarda ııakdi yardımda bulun
mağa çalışacaktır.

13 — Halka ağaç muhabbeti
nin telkini ve ağaç dikim ve bakı
mının öğretilmesi, hastalıklardan 
ve tecavüzlerden vikayesi ve ağaç 
cinslerinin ıslahı ve çoğaltılması 
gibi gayelerle teşekkül eden cemi
yetimiz; ağaç bayramlarında umu
mi alâkayı azami derecede vücude 
getirmek istediğinden mektep 
muallim ve talebelerinin ve asker 
ve memurların ve bütün memleket 
ahalisinin iştirakleri, her türlü ilân 
ve yardım vesaitinden istifade 
edilerek temin edilmeli ve bilhassa 
matbuatta neşriyat yapılmalı ve 
icabeden yerlerde konferanslar 
verdirilmelidir.

14 — Bayram günü ağaç di
kilen yerlerde ağaç mevzuu üzerin
de müessir hitabeler irat ettirilme
lidir.

15 — Cemiyet şubeleri ağaç 
bayramlarında bu programin tatbiki 
ve umumi faaliyetin temini için 
mahallin en büyük mülkiye memu
runun riyaseti altında çalışmalıdır.

16 — Ağaç bayramlarında ce
miyetin neşriyatı, halka meccanen 
tevzi olunur.

17 — Ağaç bayramları her sene 
yapılacağına göre; teşcir sahası 
için sahanın vüs atine ve şubenin 
kudretine göre senelere ayrılmış 
bir program ve bir plan hazırlan- 
mahdır.

■
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18 — Ağaç bayramları cemi
yetin yevmi mahsusu olduğundan 
btigün; hazırlanan rozetler mektep 
talebeleri tarafından tevzi olunur.

19 — Bu esaslar üzerine ma
hallince yapılacak ağaç bayramları 
programı berayi malûmat cemiyet 
umumi merkezine bildirilmelidir.

20 — Bayram gününde dikilen 
âgaçlaruı cins ve mikfcaJarina ve 
talimat ahkâmının tatbikınn müte
allik biı rapor bayramdan sonra 
umumi merkeze gönderilmelidir.

930/6/29

Himayei eş’car cemiyeti

yıl I 3

--
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Orman tayinleri

Alrıanyada tahsilini ikmal ile 
»▼dr? eden mütehassıslarımızdan 
K*=vep Bey Ankara teşcir ve fidan- 
bk müdürlüğüne tavın olunmuştur. 

#
* 11

Bartın orman fen kontrolörü 
& san Bey Konyada birinci grup 
r'rman amenajman mühendisliğine.

Bursa orman mühendisi Sürey
ya Bey Bartın orman fen kontro
lörlüğüne.

•  #

Konya, amenajman grubu mü
hendisiiğine Antalya orman mühen
disi Arif Bey.

# *

Antalya orman fen fcontrolörlü 
srzr* Konya amanajman grubu mü- 
-Vrsd^rinden Saffet Bey.

Belgrat orman lan mühendis - 
Ierinden Vaadi Bey Uşak orman 
mti>en#$#6ğme.

Belgrat ormanları mühendisle - 
rinden Feridun Bey îneboîu orman 
mühendisliğine.

♦ Ş

Gireson orman mühendisi Mus
tafa Enis Bey Kandıra orman 
mühendisliğine.

tçel orman mühendisi Celâl 
Bey Bursa orman mühendisliğine.

* *

Biga orman mühendisi Sabit 
Bey İçel orman mühendisliğine.

#♦ *

Demir köy orman mühendisi 
Cemil Bey Biga orman mühendis
liğine.

Yüksek orman mektebinden 
1930 senesinde neşet edenlerden 
Fikret Bey Muğla orman mühen
disliğine.

*•  «
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Kâmüran Hâris Bey Bozüyük 
orman mühendisliğine.

#* *

Fahri Bey Araç orman mühen
disliğine.

■ *# *

Münir Bey Eğirdir orman mü
hendisliğine.

* ♦

Ömer Bey Düzce orman mü
hendisliğine.

Kemal Bey KIrklareli orman 
mühendisliğine.

Yüksek orman mektebinde 
açılan orman ameliyat mektebi 
idare amirliğine sabık Kırklareîi 
Maarif Müdürü Kaci Bey tayin 
olunmuştur.

Cümlesine muvaffakiyet temen
ni ederiz.
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Orman havadisleri

Y üksek orm an m ektebi iınta- 
kanLannda bulunm ak üzere şehri* 

gelen  Ik ü sa t vekaleti orm an 
am enajm an şube m üdürü Fahri 
Hey A nkarayâ avdet etm işlerdir.

$

Ikinei orm an em enajm an grubu 
Ç anakkalam n Ağı dağı orm anım a 
am enajesine gitm işlerdir.

Bu g rup  m ühendislerinden Celâl 
ve Avni B eyler M udurnunun îo -  
kuroun orm anlarının am enajesine 
ve Izmitin K andra şirketine ait 
am ıan ian n  istikşafına m em ur edil
m iş ve azim et etm işlerdir.

§

İk tisa t vekâleti orm an müdü
r iy e t  umumiyesi .şube müdürle
rinden Sadullah ve ikinci am enaj- 
hEB  g e m  bu baş m ühendis mua- 
v iıi  Abdülkadir B eyler T urna 
ûcmamnda te tk ikat ve tahkikat 
icrası zum unda m ahalli mezkûre 
ayhr.tr: trimislerdir.

§

Ç çûscü am enajm an grubu bas 
m anejdi»  muavini N uri ve birinci 

gurup bas mühendis 
m navîni Şevket Beyler K ars or

manlannm amenajesine memur 
erimişlerdir.

Üçüncü ameuajman grubu ame- 
najesini yapmak üzere Osmancık 
kazasmm kös dağı ormanlarma 
hareket etmiştir.

% # :•

Dördüncü amenajman grubu - 
Bursa mülhakatmda memur edil
diği ormanların amenejelerini yap
mak üzere hareket etmişlerdir.

Orman mühendis muavini yetiş
mek üzere İktisat vekâleti orman 
umum müdürlüğüne merbut - ve 
yüksek orman mektebi rektörlüğü 
idaresinde bir orman ameliyat 
mektebi acilmişim

r

Bu sene Ese mezunlarından 
maarif vekâletince açılan imtahan- 
da muvaffak olanlardan bir efen
dinin ormancılık tahsili için Avru- 
paya gönderileceği; İktisat vekâleti 
hesabına stajyer olarak on or
man memurunun Avrupaya gön
derileceği haber alınmıştır.

M

m
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Yumurta ihracatımız
En mühim yum urta ihraç iskelelerimizin senevi yumurta ihraç; 

berveçhi atidir.

Samhk ifa İm* r bandıkta

■ M M İ H

64,761

Taloa Vtuuıtı îul*?
adat' yumarla adel lalı* -inirfiyatı fcilt

Sam sun • ■27,000 1,440 5 135,000
Bursa 15,000 1,440 5 75,000

. Eskişehir 4,461 1,440 6 26,766
İzmit •3Û0 1,440 . 6 1,800
İzmir 4,000 1200-1400 6 24,000
İnebolu 14,000 1,440 6 84,000

H lal Matbaası

368,666

Müdürü fficSühl KJJJX



Tanışalım

E sa t M uhlis Bey
Vsıist^i «raunt m ekteb i  nıtlderrislerinden

Emin Bey
Mecmuamızın yeni mesul müdürü 

Blegrat Ormanları işletme müdürü

Zeki BeY E şre f Bey
fe4*BbHJOrman fen K on tro lör  (1926) Kars orman müdürü (1910)

Öm er Bey
DûzçeOrman mühendisi (1930)
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| İçindekiler |

Yolsuz m em leketlerde Ûcuratı nakliye ve N akliyatın makineli vesait.
ile icrası im kânı ...............................................................................................Hasrı
Su kuvveti t e s i s a t ı ....................................................................................A. İsmet
K a tran  ve Ziftçilik ....................................................................................A. M ithat

-----------------— İits  -----—■—

b



T

§)rman tıtj^u
Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından ayda bir çıkarılır
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Engineering Mecmuasının 2$ Temnıus 
t929 tarihli nüshasından naklen

Yolsuz memleketlerde ücuratı nakliye
ve

Nakliyatın makinalı vesait ile icrası imkânı

i
1i
i

4

i

British Associatiotı Cemiyetinin 
1925 senesi Eylülünde Southamp- 
ton da aktettâği içtim ad a muharriri 
aciz tarafından < Yolsuz nakliyat 
meselesi [*]» serlevhası altında bir 
konfrans verilmişti. İşbu konfransta 
yarım tondan 20 tona kadar eşya 
nakil ve cerrine muktedir araba
larla Demir yolu ana hatları üze
rinde seyr ve 500 veya daha zi
yade tonluk eşya nakle muktedir 
marşandiz trenleri arasında muta
vassıt bir vesaiti nakliye ihdası 
lüzumundan ehemmiyetle batış

[*} Kap tavn şehrinde British Asso- 
ciation cemiyetinin G. şubesi huzurunda 
25 Temmuz 1929 da kıraat olunan makale

Engineering mecmuasının G xx nci 
cildinin 337 nci sahifaem.ı müracaat:

olunmuş ve atide zikr olunan 
hususatm Beritanya İmparatorlu
ğunun inkişafına büyük mikyasta 
tesir edeceğini isbata gayret olun
muştu: Malûmdur ki, beher mil 
başına isabet eden ton miktarında 
hamulenin ücreti nakliyesi, şeraiti 
saire takriben müsavi olduğu 
halde, tahmil olunan eşya mikta
rına daima maküsen mütenasiptir. 
Çok miktarda hamuleyi birden 
ııakl ettiğinden dolayı beher mil 
başına isabet eden tona ücreti 
nakliyesini ehvenleştirecek ve icravi 
faaliyeti için büyük masraflar 
ihtiyarım mucip olan demir yollan 
veya yollar inşasına ihtiyaç hasıl 
etmeyecek bir vesaiti nakliye ih
dası lâzımdır. Etıalisi az ve temini

lppRp&:̂
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«Kvş^îen için riraatfc isti-
H n  memîeioetierin
H M  H k [  özere fasılalı n&kll- 

İbtivaç gösteren memleketler 
k*in :se ştfuendvferîer veya yollar 
s î »  S B B B  vesaitin lüzumu ileti- 
sotâEŞ* Tt>ktxsr.

KQ| g p  m em leketler için şali- 
f̂ rzikir ruütevassıt vesaiti rt akliye

Şfliodi kıraat olunan makaleden 
maksat. tnes'eîeyi mebbusa hak-, 
tedaks alâkanın pek ziyade ait tığı 
9feet ̂ eiıe zarfındaki tecarübe isti- 

îbasusu mezkûru yeniden 
BHB9 girişmekten ibarettir. Ev
velce arz olunduğu gibi mes'ele 
bilhassa ücret me$‘eiesi olduğun
dan mevzuun en ziyade bu kısmına
HB tafsilat ita olunmuştur.

Alefermum nakliyatta -ücret 
amilinin ehemmiyeti tafsilâta giriş- 
njezden evvel bilumum nakliyatta 
ücret amfimin eheimmyeh kafiye- 
B B  zİkr etmek muvafık olduğunu 
zan ederim- Süratin nakliyat busu- 
stmd9 pek mühim bir amil olduğu 
«dtttismyetle zan ohınmaktadır, 
Ğtkat arz olunduğu veçhile bilhassa 
Serei keyfiyetile iştigal olunaca* 
ğradsn sürat meselesi gerek doğ
madan doğruya ve gerekse dolayı- 
«yle ücreti nakliyeye. tesir etme
diği takdirde meselei mezkûre 

g l̂MÖÖa^fefcisterı lıariç bırakıla- 
' maksadımıza izah için; b,<>zıâ- 

n»âa müsait olmayan deniz tari- 
^SB  ̂  - 12 mil süratle - sevk
oiuaduğıszıa ve beher mü başına 
işaret eden tona miktarının en 
ehven olmak üzere ancak işbu

süratle naklolunabileceğim, zik
retmek kifayet eder.

İşbu emtaamn 20-30 mil giden 
sefain ile dahi sevkı mümkündür 
ve bu suretle çok zaman kazanıla- 
bilir: fakat ücreti nakliye tezayüt 
edeceği cihetle böyle seri nakli
yattan içtinap olunmaktadır. Çünki 
emtaai mezkûrenin kıymeti bir 
veya üç ay sonra vasıl olmakla 
katiyen değişmemekte ve süratin 
azhğmdan dolayı artan nakâ müd
deti zarfmda atıl kalan sermayenin 
faizi fazla süratten mütehassıl 
ücreti nakliye tezayüdüne üiSbetîe 
şayanı ihmal bîr kemiyete baliğ 
olmaktır. Bozulmağa müstait 
emtaamn süratle naklinden dolayı 
fevaidi iktisadiye iktitaf edildiği 
ekseriyetle vaki olmaktadır. Fakat 
bu gibi nakliyatta tasarruf nazarı, 
itibare alındığı emtaai mezkûrenin 
bozulmasına sebebiyet vermeyece
ğinden ücreti nâkliyenin tezayü
düne sebebiyet veren yüksek sür
atlerin ihtiyarında beis görülme
mektedir. Bîr iş adamı için zama
nın kıymeti pek büyük olduğundan 
bazen süratle seyrüsefer için pek 
çok meblağ sarfı kendisi için 
dolayısile ücretten tasarruf demek 
olabilir. Fakat dğer bususatta 
sürat lüks eşyasından başka . bir 
şey değildir. Her türlü ahvalde, 
mümkün olduğu kadar az ücret 
bütün muamelatta en hayati - bir 
amildir. Ücuratı Bakliyenin bütün 
dünyada yan yanya tenzâi kabil 
olsaydı bundan şimdikinin iki ve 
hatta dört misli refah temini muh
temeldi. İstihsal ile refah arasın
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daki mtinasibatm tabi, olduğu 
şeraite dair bir misal olmak üzere 
istihsalatm vaki olduğu havalinin 
ücuratı nakliyeye no derece tabi 
bulunduğunu nazarı dikkate arz 
ederiz : Eğer kendisini muhit olan 
havalinin istihsal atı, mesela. Mısıra, 
münhasır olan bir merkez ticareti 
tasavvur edersek: Merkezi mezkû
ru ihata eden muhiti iktisadinin 
kendi istihsalatmı işbu merkeze 
nakl için muktezi olan ücuratı 
nakliyeye tabi olduğunu anlarız. 
Bütün istihsal mâsarifatmm tesvi
yesinden ve müstahsile munsîf 
bir kâr tefrikinden sonra merkezi 
ticarete nakl için mısırın beher 
tonuna 10 şilin ücreti nakliye tes
viyesi mümkün olursa, ve eğer 
beher mil başına isabet eden tona 
miktarında hamulenin ücreti nak- 
Iiyesi |  şilinden ibaret bulunursa 
muhitinde mısır istihsal olunan 
merkez . ticaretin nısıf kutru ikti
sadisi 10 milden ibaret olmak icap 
eder. Fakat ücreti nakliye nısfına 
tenzil olunur. Nısıf kutru iktisadi 
derhal 2o mile ve merkez ticareti 
ihata eden dairenin muhiti iki 
misline değil dört misline baliğ 
olur. Çünki - muhiti daire kutrun 
murabbama müsavi olmak üzere 
tezayüt eder. İşbu misal her türlü 
Şerait altında her memlekete ve 
her cins hasılata kabili tatbik 
olduğu cihetle ücuratı nakîiyenin 
cüzi surette tenzilinin bile hasıl 
edeceği lavuat velavahsa tesiri 
irae eder. Nakliyat olmaksızm her 
türlü müessiri madenivenin ve 
hatta hayatın bile mevcudiyeti 
mümkün olamayacağı hakayıkı

h ed iy ed en d ir . Ihınunfo Innd»* 
nakliyat ücreti haddinden <efz*g 
öldüğü, ve daha, vazıh i(a*te ]]< 
cemiyetin  pfljjjima m ükt^dir oidng? 
mcb&îiğin fevkinde akça ve 
sarfına ihtiyaç bulunduğu takdirde 
müessiri medeniye ile ha.vatır: 
mevcudiyetine hatime çekeceği 
dahi bir hakikattir. Refahı beşerin 
ücuratı naklivenin mnrabbaiîe ma- 
küsen mütenasip olduğunu iddia 
etmek belki de mübalağa demidir.

Afrikada ücuratı nakliye - dftn- 
vannı havaili sairesinde mevcut 
mesaili iktisadiveye müşabih şerait 
arz eden Cenubi Afrika nıisiHu 
bir memleketteki ücuratı nakîiye
nin ne suretle tenzili kabil olacağım 
tetidkden evvel, âlclumum Afrika 
kıf asında hafi hazırda mevcut 
hazırda mevcut bulunan ve şayanı 
memnuniyet olmayan şeraiti göz
den geçirmek icap eder.

Hamal ücretleri - hali, hazarda 
Afrikada umumiyetle müstamel 
en birinci vasıtai nakliye 00 libre 
yük taşımağa muktedir hamallar
dır. Bunların yevmiye kafedecek
leri mesafe 15 mil veya buna 
muadildir.

Bu ise günde beher mü başına 
varım tondan az bir kudreti nak
liye demektir. Beher mil; hâşâm 
isabet eden tonun ücreti nakliy esi. 
ahvale göre. 5 şilinden lo şiline 
kadardır. Buna mümasil vesaiti 
naklivenin gerek iktisadiyat ve 
gerekse insaniyet noktai nazarın
dan kabili müdafaa olmadğı.idd*» 
olunmaktadır, Fakat hamalların 
dahilde icrai fâaliyet ettikleri Uai-

BBBBBBBBBBNBBHHMHHMBNflfl!
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TVÇttSı ÎSSk  b ) nal -iVI ÇU4K-
«eri vük ı mütenasip| olduğu

han Spımı fikrinin
pek r-kî . '•*SSpnb mütdafaa olduğa
Iw U?IKW oîunm aktadır.
lO SîK î fivede ŞStisat temin

p  İ** han gî b ir vasıtai
Bâ&fiyenP  d îkhihnde icravi fâaliyet
S |  da« e  aûtsıf kutrunun taşıdık-

yükle daima mebsuten müte- 
a&stp ri&isSSE icap eder, ve bu 
hakikat bilcümle vesaiti nakliyeye 
kabili tatbiktir. Hamalların iktisadi 

faaliyetierinm nısıf kutru 
Sstimalki bir kaç yardadan ibarettir.

Eşer işbu daire tecavüz edilirse 
kendilerinin istihdamı için insani 
veya İktisâdi biç bir mazeret kal
maz. Binaenaleyh bamallarm nak- 
İîyai sisteminde esaslı bir amil 
«İdoklan ve az miktarda eşyanın 
yakm mesafelere ancak hamallar 
tarafından nakli mümkün olacağı 
Jcabsl olunsa bile işbu vasıtai nak- 
hyenin vesaiti nakliye* sairenin 
cfenleskıden pahalı olduğu teslim 
olunmalı ve eğer tasarruf temini 
iktiza ediyorsa hamallar vasıtasile 
nakliyat mümkün olduğa kadar 
yafanı mesafelere hasr edilmelidir.

; îö k  hayvanlan ücurati nakli
ye?? s Cenubi Afrika gibi mende 
ke^rdeki nakliyat sisteminde 
ikmci merhaleyi 200-400 libre yük 
tiaşcyaaa ve günde 24 mil mesafe 

yük hayvanlan teşltil 
işba 24 mil mesafeden yalnız 

12 * Sİ milinin yüklü olarak kat 
farz edersek beher mil 

başm I I |  ton yük ve 2 - 5 şifin 
öeret Muharrir acizin
cemine muvaffak olduğu vesaik

aded iyeye nazaran yük hayvanîa- 
riîe nakJ olunan hamulenin beher, 
mil basma vasati olarak isabet 
eden miktarı için tesvîye«dınan 
ücreti nakliye hamal ücretini teca
vüz etmek istidadım göstermekte 
ve bu hal insanların hayvanlardan 
daha aşağı bir seviyede yaşadık
larım isbat etmektedir. Daha ağır 
ve daha iktisadi vesaite sermaye 
vaz'rna ve sair masarif ihtivanna 
değmeyecek derecede az hamulenin 
pek yakm mesafelere nakli için 
yük hayvanlarının istihdamı pek 
müvaftkfcfr. Cenubi Afrika ittiha
dında yükdJayvanlannı n istihdamı 
pek ziyade münteşir değildir. 
Sırt ve dağlık yollara münhasırdır. 
\  Cık hayvanlarının sühületle müru
runu temin için dağlarda patika 
inşa etmek üzerlerinde icra kık- 
naeak münakalâttır azkğmdan 
dolayı katiyen muvafık değSdir. 
işbu patikalar Cenubi Afrika öküz 
arabaları için bile inşa edilmeme
lidir.

Hayvanla çekilen araba ücu- 
ratı nakliyesi - zamanımızda ma
lûm olan vesaiti nakliye, usulleri
nin üçüncü merhalesini hayvanla 
çekilen arabalar teşkil eder.

Cenubi Afrikanm bu hususta 
dünyaya rehberlik vazifesi görmesi 
muhtemeldir. Diğer hiç bir mem
lekette hayvanla cer keyfiyetinin 
Cenubi Afrika ittihadındaki dere
ce* tekemmüle vasıl olmadığına 
muharrir aciz kani bulunmaktadır.

Beş Safi tonahk hamulenin en 
sarp arazîden dik ve dönemeçli 
yollardan, kayaların üzerinden, de-

I

!
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re yataklarından ve hendeklerden 
arabayı kep birden çekmeğe ke
mali dikkatle alıştırılmış. 16 veya 
daha ziyade öküzün gayretiyle 
nakli pek ziyade şayanı hayret bir 
muvaffakiyet teşkil etmektedir. 
Ayni' şerait altında ve aynı müş- 
kilat içinde başka hiç bir yerde 
ihtimalki bu kemale irişihniyecektir. 
Cenubi Afrika öküz arabasının 
şimdiye kadar icat olunan ve istik
balde icat olunacak olan hayvani 
vesaiti nakliyenm belkide -'en ikti- 

. satkâranesi olduğu şüphesizdir . 
Eğer nakl olunan safi hamuleyi 
1 i » ton. günde fcatolunan mesa
feyi 16 mil ve yüklü olarak kat 
olunan meeafeyi S: 12 mil farz 
edersek beher mil başına 8:60 ton 
yük isabet ettiği meydana çıkar. 
Cenubi Afrika havalisinin .Son se
nelerdeki ah valide : vakıf olmakla 
beraber havaîn mezkûrede evvelce 
senelerce istihsal kılınan tecarübe 

f nazaran . beher mil ; başına isabet 
eden tora ücreti nakliyeani 1 şilin 

penniden 9 penniye kabar oldu
ğunu tahmin eylemekteyim. Beher, 
mil başma isabet eden tona mik
tarında hamulenin1, öküz arabala- 
riyle 9 penniden bile aşağı nakli 
mümün olduğu elvevm Cenubi Afri- 
kada mukim bulunanlar tarafından 
ifade edilmektedir. Muharriri acizin 
Cenubi Afrikada bulunduğ zaman
larda yani 1905 senesine doğru 
Uranj serbest hükümetiyle Tran- 
suvalm bazı aksammda beher mil 
başına isabet enen tona mikdarm- 
da hamule öküz arabalariyle 2 pen
niden aşağı ücretle ve muntazaman 
nakl olunmakta idi. Mamafih böyle

ucuz nakliyat her vak/t mümkün 
değil idi. ^raaraba sahipleri böyle 
aşağı ücretleri Jıayvanhnrmı başka 
işleri, olmadığı, hayvan yemleri
nin yol civarından tedariki kah*; 
olduğu ve avdette boş gelmekten 
başka çare bulunmadığı zamanlar 
kabul ediyorlardı. Böyle müsait şe- 
mtit mevcut olmadığı zamanlarda 
16 öküz koşulu arabalarla anifüt 
bevan ucuz ücretle nakliyat imkânı 
bulunmadığı ve şeraiti mezkûre 
ise ietisnaî ve mahallî mahiyette 
bulunduğu eıhetle beher mil başına 
isabet eden tona miktarındaki ha
mulenin 2 penniye nakli, keyfiye
tini nazarı tetkikten geçirmek bey- 
hudedir. Muharriri acizce istihsali 
kabil 'olan malumata göre Cenubi 
Afrikanm bilumum zürraî nakliya
tından ( Demir yollar hariç) neka- 
darrnra öküz arabalariyle icra kı- 
lmdığna dair kat’i erkam irae olun
maz. Yirmi beş sene evvel işbu 
nisbet takriben % 100 idi. Biı gün 
bile, şehir ve kasabalaıın haricin
de ve şimendiferlerden sarfı nazar 
edilmek şartivle. hayvanla cer 
olunan arabalarla icra kılman nak
liyat pek mühim yekûn tutmakta
dır.

Cenubi Afrikada makinah ves-a 
itin hayvanla icra kılman nakliyata 
karşı rekabetinde uğradığı nisbeti 
magludiyetin sebebi valmz vesaiti 
mezkûrenin hareketine salih yolla- 
nn nedreti değil. memleketin şim
diye kadar inkişafına hizmet eden
ler tarafından vesaiti hayvaniye 
ile icra kılman nakliyatın pek ziya
de terakki ettirilmiş bulunmasıdır.
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A?. anktarda hamule naklimi 
mnl^ wHr hüçök. makinah . VeŞsit 

mkîîvvsi --

SİtîKîİ nakliyat SİsteJTlİllde Yelli
mcrh&îe teşkil etmeyip fakat 

Ç*küz. arabaferivle bdmünavebe ça
lışan diğer bir vasıtadan yani tak
riben mezkûr arabalar kadar ha* 
mafe taşıvan makin ah kamyon* 
kardan bshs edeceğiz. Maki nalı 
kamyouiar ancak feyâldi- ikösads- 
H  gösterebildikleri takdirde öküz 
arabalarivlc rekabete ^irkebilirler.

Hayvan! vesaike icra kılman 
«akliyatın böyle bir derecei teke :n- 
möle vasıl olduğu Cenubi Afrika 
gibi memleketlerde . vesâiti \ınez- 
kûre âe rekabete girişerek .yerle* 
■ride geçebilmek ise pek kolay ol
mayan işlerdendir.

Çünkü ücret, mes'eîesinin nak
liyatta yegâne düstur- olduğunu 
nazarı dikkatten dur tutmamalıdır. 
Makinâlı arabalann sürat fazla* 
kamdan dolayı faikıyetleri varsada 
bu ancak dofeyısiyîe ücreti natkfi- 
veye tesir edebilir. Mezkûr araba
ların öküz anmalarından daha az 
•iÖfetme tabi bulunmaları ve okuz 
arabalarının yalnız yollar civarında 
ucuz yem tedariki mümkün olduğu 
zamanlarda ucuz nakliyat icra | | | | |  
bsaöeleri maldnaîı arabalann tefev
vukunu hunin etmesi muhtemeldir. 
Makinah arabalann daha çok za
man işte kullanabilmeleri ve bu 
«metle vazohman sermayenin azal- 
: > mucip olmaları kendileri 
için zebebi faikıyet teşkil eder. 
Bazı ahvalde ve- bilhassa festik 
fjenomatik tekerlekli kamyonlarda

spşs S

yollr s ika edilen haşaratın azlığı 
doîayısıyle tasarnıf temin olunabi
lir. Toprak yollan bküz arabaları 
kâcfer tahrip eden vesaiti nakliye 
mevcuf değildir ve bu tahribatın 
bküz tarafmdanrm. araba tarafın-, 
danmı İka edildiği anlaşılamamıştır. 
Toprak yollan tahrip etmevüp bil
akis düzelten valmz bir yük hay
vanı vardı rki oda devedir. Devenin 
^ h a ssa s ı âzami yük taşıdığı halde 
bile yolun beher pus raurabbamâ 
15 libreden fazla sıklet tahmil et
memesinden neşet eder. Eğer üc
reti nakliye mes elesini en vasi 
noktai nazardan tetkik edersek 
ücuratı mezkûrenin yolların hüsnü 
halde muhafazası, masarifini de 
ihtiva ettiğini müşahede"ederiz. İşbu 
masarifin ehemmiyeti ve efrat eha- 
linin bilmecburive masarifi mezkû- 
reye hissei iştiraki mumaileyhim 
tarafindan her ne kadar temâmiyle 
takdir edilemezse de yollaıın ta
mirine masruf mebalığ, milli noktai 
nazerdan ücuratı nakliyenin akşa
mı asliyesmden addedilmeli ve yol
lunu hüsnü muhafazasına hizmet 
eden her şeyin umumun menfaati
ne hadim olduğu kabul olunmalı
dır. Kenya ve Oganda mücavir 
arzları arasındaki tezat yol mes% 
leşinin ehemmiyetine dair en bariz 
misal teşkil eder. Şimendiferlerin 
ve başlica şehirlerin haricinde 
hemen hemen bütün ağır nakliyata 
Kenyada Cenubi Afrika kâri bküz 
arabalariyle icra kılınır. Netice ise 
memleket yollarının daima şayanı 
hayret derecede bozuk bulunması
dır. Yolların bozuklsrçğa o derece 
ehemmiyet kesp etmiştirki i  hafif
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binnetke hatastık penomatık tekertekli amba
fer iiçin hususî yo0ar ra mim ıs ve
işbu yolların öküz arabaları tara-
findi$n istimali sjiddeitlt cezalarla
inen edilmiştir. Evi yol ve öküz
arabasının temaoyvfe yekdiğerine
zıt şeyler oldUjğu hülkûm et idare*’
leri tarafından ianlaşılmıştır. Oğan-
dada ise . Fıskis sineklerinden do
layı öküz arabaları kullanılamaz. 
Bu sebepten penomafâk tekerlekli 
hafif kamyonlarm * istimali team- 
müm etmiş ve yollara ika ettikleri 
haşarattan dolayı sert tekeri eldi 
arabalann istimali menedilmiştir. 
Bu tedabır neticesi olarak Ogan- 
dada memleketin refahına pek zi- 
vade hizmet eden savanı havret 
derecede mükemmel bir vol şebe
k t i  görüvuruz.

Mezkûr yollar Ingilterede anla
şılan mana Ste hiç bir tahammüle 
malik olmayup üzerlerine ekseriya 
iri taneli kum dökülmüştür. Fakat 
yağmurlann kesir ve yol satıhlarının 
umumiyetle ratıp olmasına rağmen 
üzerlerinde seyr eden hafif penoma- 
tik tekerlekli arabalar pek az ha
sara sebebiyet vermektedirler.

Kenya ve Oganda arasında yol 
noktai nazarından mevcut farkın 
sebebi yol üzerine dökülecek me- 
vadrn Oganda da mevcudiyeti ve 
Kenyada mefkudiyeti olduğunu 
söylemektedir. Farkın bundan iba
ret olduğu meşkûkdur. Fakat böyle 
olsa bile öküz arabalarının istimali 
halinde Oganda yollarının da az 
zamanda kullanılmaz bir hale gele
ceği şüphsizdir.

Oganda da yollara verilen ehem

miyetin ve 
maddi refahın sebebi ihiimnîki 
tisi - tisi sinekleridir.

Hayvanı ve mihaniki nakli vat 
ücretlerinin mükavesesindeki mü- 
şkiîât yalnız yol inşa ve tamiri 
masarifafem değil vol sathımn iler
de ma kınalar üzerinde icra edece
ği tesiratı dahili hesap - .etmesi 
icap ettiği cihetle mihaniki ve hay
vani nakliyat ücuratmı .mukayese 
etmek müşkildir. Eğer bir araba 
mütemadiyen bir düz yol üzerinde 
tahrik edilirse sarf edilecek 'Te 
ıhüvar edilecek masarif bozuk ve 
gayri muntazam yolîannkmden çok 
az olur. Fakat beyinlerindeki azim 
tebalüften dolavı bu masarifin 
tahmini kolay değildir ve ekseriya 
nazan itibare b3e alınmaz. Hatta 
keşifhamelerin tanziminde yolların 
tamiri. bozulması. vazolunan ser- 
mavenin getireceği faiz ve sair da
imi masarifatm. bilhassa makinaîı 
arabalar hakkında. nazan itibare 
ahnmaması vekayii adiyedendir. 
Vesaiti nakliyeye dair teşebbüsata 
girişildiği esnada yolların nazarı 
dikkate alınmadığı mahallerde, ve
saiti mezkûre tarafından istimal 
olunacakyollar hakkında doğrudan 
dorğuya veya dolaysiyle vakiolacak 
masarif ata karşılık olarak tahsisat 
ita kılmacağma intizar edilmeme
lidir. Yalnız arabaların seyrü sefe
ri ııden ^sdi^lacak sahte temettua 
jfeSanaden nakliyat işine girişildiği 
ve masarifatı daime hakkmda hiç 
bir tetbir ittihaz ediîmediğme dair 
namütenahi misaller mevcuttur. 
Böyle meallerden saıfi nazar edi
lerek. vahıız masarifatı daime
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g ay ri melfmze hakkında akî- 
JSkEMp tedb irler ittihaz eden teşeb- 
teüs&t nazar, itibar*' ahıursa: Afrika 
gtbik*ta&T«â a ld e k se r  tesadüf olunan 
[H B  şe ra it a ltm da bir t on adan. üç 
temaya k ad a r ham ule nakleden Ara- 
balastn  istim al olunduğu maballer- 

isabet eden tona 
ücreti nakfiyesi <i> şilinden az  ve 
*2» şöm deıı çok değâdij. İşbu 
îtere tlere  yol inşa ve tam iri m a
sarifi ith a l edememiştir. Bu sebep
ten iyi in şa  olunm uş yollara sa rf 
ohm an azim raebaliğle m ütenasip 
su re tte  çok m ünakalât icra olunan 
m em leketlere nâsbeten Cenubi Af
r ik a  gibi havalide m akinalı vesait 
vakfiyenin l>u k ad a r a z  terakki e t
m esine hay re t etm em ek lâzım gelir.

Az ham ule nakleden küçük 
kam yonlarla dem ir yol trenleri 

® sesm dakî fark  - bahsimiz bu nok
ta y a  g e fin e e : çek m iktarda ham u
ley i b irden  nak le  m uktedir büyük 
kam yonların  istim ali suretiyle nak
liyat ücretinin niçin tehzil edilme
d i  h a tıra  gelir. Afrika* K anada, 
Â vusturalya. ilâ .... gibi mem alikter 
|8uzel yo llarla  mücehhez akssan 
ihmal edilm ek şa rtiy îe  - bir7 iki 
ton  ham ule nakleden küçük k a 
m yonlarla 500 veya daha ziyade 
tona yük taşıyan dem ir yolu an a  
batları tirenleri arasında m utavas
sıt vesaiti nak liye m evcut bulun- 
mamasmaı esbab ı n e d ir?  Küçük 
kamyolann günde taşıd ık ları beher 
m â ?  isabet ed en  to n a  m iktariyle 
mukayese edersek bu fark  daha 
ziyade nazara çarpar. Bir ton yük 
taşıyan ve yan yüklü, olduğu halde 
gönde 80 mH kat*eden b ir lastik

penm atik tekerlekli kamyonun yevmi 
kudreti nakfiyesi beher mil başına 
40 tondan ibarettir, iki ton yük 
taşıyan ve yevmi k a t’ettiği m esafe 
aynı olan kam yonlarda işbu kud
re t 80 ne çıkar. Azamî be? ton yük 
taşıyan ve yüklü olduğu halde 
günde 12 mil kat'eden b ir Cenubî 
Afrika öküz arabasının günde beher 
mil başına 60 ton kudreti nakfiyesi 
v a rd ır.

Hulasa: az yük taşıyan  küçük 
kam yonların günde beher mil ba
şına isabet eden kudreti nakliyeleri 
100 den dundur.

500 ton yük taşıyan  ve 24 sa
a tte  300 mil ka t'eden  b ir trenin 
yevmiye mil başına isabet eden 
tona  m iktarı 150.000 e babğ olur. 
Bu iki m ünleha arasında m utavas
sıt b ir vasıtanın, icadı için teşeb- 
büsatı daim ede bulunuluyor. F ak a t 
şimdiye kadar pek az sem ere elde 
-edilmiştir. 5 1 5  ton yük taşım ağa 
m uktedir kam yon vesarir vesaiti 
Bakliyenin imafi mümkündür. Esa
sen  bunlar bu gün bile şehirlerin 
m untazam  yollan  üzerinde'işlem ek
tedirler. F a k a t bu vesa iti toprak 
yollar ve. patikalar üzerinden ge
çirerek  büsbütün yolsuz araziye 
çıkarm ağa teşebbüs edilince: bu 
şekÜ m ünakilatm  gayri kabili ta t
bik olduğu derhal m üşahede olu
nur. İşbu ademi'* muvaffakiyetin 
başlıca sebebi ağır kam yonların 
toprağın beher pus m urahbaına 
ic ra  ettikleri yüksek tazyik ve bu 
kam yonlarla nadiren m ünakalat ic
ra  kılınan yollann bile derhâl gay
ri kabili istimal bir ha le  ğelmesi-
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dir. Büyük kamyonların ika ettik
leri haşara tla  pek ciddi surette  
meşğul olan Beritanva im parator
luğunun bazı akşam ına 2 tondan 
fazla kudreti tahmiliyesi olan kam 
yonların m ürur ve aburu ve .sert 
lastiklerle mücehhez tekerleklerin 
ve bu tekerleklerle mücebbez kam 
yonların ithali menediîmiştir.

Binaenaleyh, m es'ele şimdiye 
kadar tecrübe edilen ağ ır kamyon
lardaki nekayisten ari ve çok ha
mule nakline m uktedir vesaitin 
icadiyle ücreti nakliyenin tehevvü- 
nünden ibaret bulunmaktadır. Nak
liyat sistem ine dahil bulunup ev
velce zikr edilmiş olan birinci, 
ikinci ve üçüncü m erhaleleri tem- 
sileden küçük vesaiti nakiiyede 
bazı ufak, tefek İslahat icrası müm
kün olmakla beraber çok yük nak
li suretiyle ücreti nakliye tehvini 
m eselesinde vesaiti mezkure mev
zu bahis olamaz. Mes'ele temamiy- 
le yeni ve ucuz bir vasıta bulmak
tır. Ücreti nakliye nakil olunan ha 
mule üe makûsen m ütenasiptir.- 
F akat m üşkilat yalnız bundan iba
re t olmavup her hangi vesaiti nakli
yenin dairei faaliyeti nısıf kutru
nun nakl olunan hamule ile doğ
rudan doğruya taarüz ettiğini de 
nazan  dikkate almak icrap eder. 
H am alların dairei faaliyetinin nıs
fı kutru bir kaç yardadan ibarettir. 
F ak a t dem ir yolu trenlerinin nısıf 
kuturları binlerce mile baliğ olmak
tadır. Bu sebepten ehven şeraitle 
yüzlerce mil m esafe kat’rna muk
tedir m utavassıt bir vasıta» nakli
ye bulmak mes.eieyi hal etmek 
demektir.

ic ra  kılman m ünakalatın azlı
ğından dolayı zirai 
300: 400 milden aşağı m esafelere 
rinmndüfer inşa etmek iktisat nok
ta» nazanrıdan muvafık değildir. 
Havabi roezkûreve 150r 2t)0 miî 
tulünde saha i harekete malik ve 
ucuz nakliyat icrasına muktedir 
bir vasıtai naJsbve icap eder.

Demir yofiariyîe kam yonlar 
arasındaki farkın 100 ton hamule 
nakline muktedir vesaiti nakl ive
2J£ izalesi mııharrır acızın Jmerince
bu mes elenin halli îaakal 100
tonî hamulevi birden nakle muk-
iedir bir vasılm  nakliye bulmaktır.
ÇÜ3tiki anca!c böyle bir vasata
ih<las ve öçüratı naklive tenzil

edilebildiği takdirde bir çok
m ütehassıs memurun da ıstihdamı-
m icap ettiren bovîe bir tesebbüse
serm aye vazı muvafık ohibilir. Böy-
le bîr vasıtai nakîivedeıa aranılan
en birinci hassa üzerinde vürüdüğü
toprak satıhların beher pus murab-
bam a tahammülünden faz îa  tazyik
icra  etm ektedir.

Kumlu arazide de kamyonların 
batmasını .m en için tazyikin pek 
çok olması icaq eder. E ğer tabıat- 
leri iktizası kuru ve se rt topraklı 
dağ  yollarım İstisna ve her taraf- 
da  tesadüfü mümkün düz ve dal
galı yollan tetkik edersek, kuru 
havalarda ve işbu yollarm bazı 
akşam ında haşarata  sebebiyet ver
meden belıer pus m urabbam a 3o* 
60 libre tazyik icrası mümkün 
olacağına bu hususta tecrübe sahi
bi olanlar derhal hükmedecekler
dir.
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kuru m uştur. Isbu rom örkîer beher 
ve suuoîhîİ her bus rouföfâi&ma isa b e t eden  taz- 

(vtanâmayaca- yık m iktarını 15 libreye ve ha tta  
pus daha  aşağ ısına yani 12 libreye in-yokî

TOîJ

hbı-e kad ar az diren kasnak m anzum eleri ö ze rin i 
h a rap  b ir hale bindirilnıistir. K asnak manzumeler

ekseriyetle  vakt olmak* 
| £ 1  T a v a m a  m uhtelif aksamm* 
H H  H H E f  aletinde beher pus 

isabe t eden tazyik 
â f e â e s i  kem ali d ikkatle  mütalaa.

> 'tkik edilm iş ve  cem  ve tel 
S k  om san  m alûm atın neticesi ola* 
ra k  beher pus tnnrabbam a takriben 
B  libreden fazla tazyıklarm . mü- 
sake îa trn  kesretine göre. er. geç 
to p rak  yo llan  tah rip  edeceği anla- 
>d m istir. 15 librenin dunundaki 

ise  yoöarı tahrip  etm e- 
d ik ten  b a şk a  bilakis düzeltüp sert-

n m n  bâşhca hassası kem ervarı 
ta rz ı im allerinden dolayı zemin 
üzerine yol .silindirine m üşabih te* 
sir icra etmeleridir.

Bu faasşaya malik oîâd; araba*; 
1ar. geçtikleri yerler üzerindeki 
tüm sekleri düzeltirler. Bomörkleri 
çeken trak tö r 25 ton sıkleti haüfc
ve w o : 4oo bevgtr kuvvetinde bir
dizel nıotörivle mücehhez ağır ve
kuvvetli arabadır T rak tö r icap
eden  sürü İdeme tesirini ic radçin  
esas  o lm  iltısakı tem in edecek 
ta rzd â  imal olunan saöcbld&T üze
rine bindirilmiştir. Beher püs mü-

keşürdîkieri m üşahede olunm uştur. rabbaına isabet eden taz>*ık mikt&i' 
H E  b ir deve zem in üzerine ve rı trak törde 12 libreden aşağı 
b e h e r pus m uıabbam a takı*iben 15 endrrilmiş ve tekerleklere müfeesâ- 
*~*>r .» tazvık icra eder ve nerede yiyen taksim  olunmuştur. Bundan 

.^g^reîştâK İam  olunm uş ise netice başka kasnakların  imalinde yeni 
s e r t  v e  düz yollar * elde edil- b ir  prensip te  n azarı itîbare âtaı- 

t â  İb re d e n  fazla tazyik nuştır. O da kasnağı teşkil eden

g j e n  eorüHnMŞtur. ■apıiımş§
vasıtasiyle tebdili istikam et ve ma* 

■H H M K ey h  sa fi l<x> tonluk detaahm zencir tekerleklerinin dev. 
no te ri m utavassıt şeraiti haiz ri için muktezi olan aîestikiyet 
r a I  yallar Üzerinde nakl e tm ek tem in olunmuştur. Konfrans için 

îe  A d an an  kamvon* tah sis  olunan zam anın azlığından 
p ®  nıurabbaına 15 dolayı böyle bir arabanın in şaşm a 

m  fazla tazyik tam  etm em eleri a it ince tafsilata girişm ek kabil 
eder. YSÖer beheri 25 ton değildir. Ve böyle bir arabanın 

i|S g§ | § aaikBteyj haiz dört adet fîlbakilcstU inşa edildiği de iddia 
potoork arabasına tahm il ohın olunamaz. Tarif atı anifeye tevfikan.

_Üİp Bi MtaSU
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fakat küçük m ikyasta olmak üze
re , .imal edilen a rabalar üzerinde 
yeni prensipler uzun uzadiye tec
rübe edilmiştir. Bu sözlerimle bÖv 
le büyük i bir traktörün inşası hu* 
susunun amelî bir şey olmadığım 
iddia -etmek istem eyenim . H ep yek 
ni şevin tecrübeden geçmiş olması 
muktezidir. F ak a t inşaat s îğlam  
prensiplere istinat ettiği takdirde 
muvaffakiyetin geçileceğine üm it 
var olmak lâzmıdm. İnşâsı tasav
vur pluıian yolsuz katarın, başlıca 
hassalam  saatte. Seş mil sürati 
vasatiye yüz kadem dönüş nısıf 
kutru-. (15 devrine kadar) tenıamen 
yüklü olduğu halde makinayı dik 
meyillere ..tırmanmağa m uktedir kı
lan  sürükleme. ve d P H  kadem  -de
rinliğinde sulardan murur kabi îve- 
tidir.

A rabanın hiç bir kısmı metnin 
üzerine beher pus mjarabbama 12 ' 
libreden fazla tazyik' icra etm iye-. 
•b e k tir i :

r ğ-BÖyle bir vasıtai nak liyen iû 'ka  
bili tatbik olduğuna, dünyanın 
yolsuz havalisinde icra kılınan 
nakliyatı zırâiyede m eşhut nekaisi 
izale , edeceğine y e  mahsulatım 
nak l ettiği havalinin pek u ziyade 
inkişafına hizmet edecek derecede 
ücuratı nakliyeyi tenzil edeceğine 
muharriri âciz kani bulunmaktadır.

loo tona hamule nakl eden 
kam yonlarla icra kılman nakliyat 
ücuratı - beher mile isabet eden, 
tona miktarım nakl ..için: icap eden 
ücreti nakliyeyi tayine girişmek 
faideden hali değildir. Şimeııdüfer- 
lerdett sarfı nazar ed ib i ek şartiyîe 
diğer en ucuz vesaiti nakliyennı 
beher mile isabet eden tona msk-r 
tan ın  9 pemiiden 1 şilin altı peıı-

niye veya  daha fazbi naUİ
'-jgoroıOştGk. A tk le  ntvhaT&>a 

erkânım  mütalaasından 
olacağı veçhile tasavvur olvaar, 
tarzda inşa tatlınmış olan b»r yol
suz k a ta r - beher mile isabet eden 
tona m iktarını demir yoîiarmdan 
bir az fazla ücretle nakî edebife* 
çektir. Ücret mes'elesin m mütak»- 
.asında, tasa m esafeler dahilinde 

. y e  dem ir yolu katarlarım  ta k tir e  
için icra kılınan nakliyatın da -daha 
pahalıya mal o^röâlârı zarar; ol an 
- küçük vesaitin istimali lâzım  gel- 
diğmi nazan dikkate almalıdır.

Tasavvur olunan şekilde inşa 
edilen bir yolsuz katarın  hareket 
masarifini takribi olarak tahmin 
için evvel emirde bir serm aye vü- 
cüdini kabul etmek lâzımdır. F ak a t 
mezkûr katann  tarakîrisrni temin 

İçin  sarfı- muktezi m asarifatı an- 
zıyenin işbu sermayeye tahmili 
doğru değildir. M utavassıt şerait 
altında ve muadil makittaîaarda 
beher tonağ/Sifclet başına isabet 
eden m asarif mukayese em diği 
m ezkûr sermayenin lo.ooo lirayı 
tecavüz etmeyeceği kemali kana
atle iddia olunabilir. Atideki tah
min ata  işbu miktar esas ittihâz 
edilmiştir.

Senevî M asarifatı E sasiye
Lira

I 0.000 liranın yüzde beş
ten  faizi . 500

K atar iç in  yalnız, beş 
sene hayat 'kabul olunduğu 
halde, kıymetinden loo  de 
:2öğzîya 2000

Yekim 2500

H H H İ
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Carîye
senelik tam irat için bö- 

ifrazı ve bazan 
ustal&rm istihdamı lâ- 

gEBay elecektir. Bu da  takriben 1000 
yekûna baliğ olur.

I b u  miktarı taz 'if
2000 *

Müsîahtemm
Böyle ağır ve kıymetli maki- 

rîS4«*srda mütehassis memurların 
iş a d a m ı  icap edeceği şüphesiz 
olduğundan beheri için senevi tooo 
Üra ücret tahsis olunmak üzere iki 
tebassiS; mem ur kabul edelim ve 
d iğer gayri m ütehassıs müstahte- 
sssaa için de 500 lira vaz Lira 
edeSm. 2500

Mahrukat
Dizel motdrierinde kullanılan iyi 

cinsten benzinin tonası dünyanın 
bütün limanlarında takriben 4 İh 
îa& r. Demiryolu ile mahalli m ak
suduna isal için de tona başına 3 
f e s  zammedelim .

Mecmuu § lira yani galon başı-

Dizel motörlermin. m ahrukat sar- 
% 3 te 8  beher saatteki beygir kuv
veti içm B  0.6 pent olarak kabul 
«dtooeğiz. Maafih daha ucuz fîyat- 
saria da mubayaa edilebilir. K atar 
yüklü olduğu halde sureti daime
de 300 beygir kuvvetinde seyret- 
B B  farzedersek. saa t balona 4 |  
galon H  mâ  Şaşma 2 şilin 8 pin- 
m isaV** ed^T. Tren boş iken vaki 
o& ö sarfiya t | B  miktarın nısfı

yani mil başına 1 şilin 4 pinnidir. 
Katarın yan  yüklü ve y an  yüksüz 
hareket edeceği farz olunduğundan 
m ahrukat sarfiyatı,, en uzak mahal
lerde bile, mil başına 2 şiline ba
liğ olur.

Masarifatı arıziye
Yağlama yağı, teçhizatı ve saire... 

Bu gibi şeyler için m ahrukat fiya
tının beşte bir kadar birşey tahsisi 
kaidedendir. Fakat biz mahrukat 
fiyatma müsavi bir fiyat kabul 
edelim, yani mil başına iki şilin: 

Balâdaki erkama göre senevi 
m asarif yekûnu berveçhi atidir :

Lira
Masarifatı esasiye 2500
Tam irat 2000
Müstahdemin 2500
Beher mili 2 şilinden 20.000 
millik m ahrukat 2000
Beher mili 2 şilinden 20.000 
millik yağ ve saire 2000

Yekûn 11000

Balâda muharrer sarfiyata mu
kabil yapılan işler atide tadat ve 
tasrih edilm iştir:

Günde 80 mil katedildiğini ve 
demir yollarındaki 24 saatlik güne 
mukabil günde 16 saat çalıştığım 
kabul edersek saat başma 5  mü 
katedildigini görürüz. Motorlu ve
saitin, bilhassa ağır şerait altında, 
geceleri seyretmeleri, bittabi, usul
den değildir. Fakat tam böyle 
geceleyin gayri muntazam yollar
da seyretmekle yollarda tesadüf 
olunacak mevania ehemmiyet ver
meyecek tarzda inşa olunmuş bir 
araba ile ahvali malûm yollar

gCTTOİİ İ...... .......gjgjİjgjjfljfeSMfe
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üzerinde sureti daimede saatte 5 
mü gitmek arasında pek çok fark 
vardır. Müstahdeminin sureti mü- 
nasebede münavebe edilmesi şar- 
tile 24 saat mütemadiyen sevre- 
dilmemesi için sebep yoktur, fakat 
hesabı bu suretle yürütmek muva
fık değild ir. Çünkü seyrüsefer 
esnasında ufak, tefek tamirat icap 
edebilir ve bunun için ve hatta za
man bırakmak iktiza eder. Binaen
aleyh, günde azamî olarak ancak 
80 mil katedilebilir ve bu mesa
fenin ancak njsfinm yüklü olarak 
katedüeceğim farz etmek iktiza 
eder. Çünkü avdette yüklü olarak 
dönülebileceği pek de zannedile- 
mez. Beher pus murabbaına pek 
az tazyik icra ederek böyle bir 
katar her ne kadar bütün sene 
zarfında sureti daimede seyredebi- 
lirsede mesai günlerini 365 den 
250 ve tenzil muvafıktır.

Bu esasa nazaran: senede, kat 
olunacak mesafe 20.000 mil ve 
senede beher mil başma isabet 
eden tona miktarı Looo.ooo ve 
beher mil başma isabet eden tona 
masarifi takriben 2 İ pennidir. Bu 
miktarın iktisat ve dikkatli idare 
şâyeskıde pek ziyade tenzil ede- 
edilebileceği ise şüpheden azadedir. 
Tamirat, müstahdemin ye mahru
kat masarifatı için pek yüksek 
rakamlar vazolunmuştur. Ehliyet- 
kârane idare ve teşkilât sayesinde 
masarifatm his olunur derecede 
tenkisi y& yapılan işin tezayüdü 
mümkündür. Masarifatı anzıye 
hakkmda her türlü tedabi rittı- 
lıaz olunduktan sonra beher mil 
başma isabet eden tona için 2

penni masarif ihtiyar M üzesi pek 
âlâ kabil olacağını muharriri aciz 
şüpheden vareste görmektedır.

Nakliyat masarif atını b ^ ıe r mil 
başma isabet eden tona idi». 2 
yahut 2 1 pennive indirmek kin  
muntazam , yollara ve taşınacak 
çok miktar hamule bulmağa ihti
yaç oHugu sert olunabilir, Yoî 
yapmak için evvelce bir çok ma
sarif ihtivar etmeden her tarafta 
muntazam yollar bulunamayacağı 
bedihidir. Fakat bu bedahet yol 
hususunda müsait mevkide bulu
nanları böyle katarlan istimalden 
tevekkiye mecbur etmemelidir- 
Böyle katarlann istimalini muhik 
gösterecek derecede ziyade - müna
kalâtın derhal elde edilmemesi
dahi böyle bir teşebbüsün icra
edilmemesine sebep teşkil etme-
melidir. Eğer teşebbüsatı mezkû-
reye girişmek için münakalâtın
tezayüdüne inözâr fikri kabul; e-
dilmiş olsavdı, dünvada şimdiye'
kadar pek az şimendifer inşâ edil
miş olurdu. Çünkü münakalât 
gösterilen teşkilatın semeresinden 
başka bir şey değildir. Demiryol
ları için bir hakikat olan bu husus 
yolsuz katarlara da kabili tatbik
tir ve münakalatın fıktan namı ve 
yahut tesbiti muhik gösterecek 
miktardan da bulunması halinde 
dahi işbu katar hatlannm tesisi 
icabedebilecektir.

Demir yollarında olduğu gibi, 
istikbale nazâr edilmeli ve ucuz 
vesaiti nakîiyenm neticesi olarak 
münakalatın inkişafkesbedeeeğine 
kanaat /getirmelilir. Eğer m esele 
bunun makûsu olarak düşünülürse
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^ ^ k s > i ; ^ ı  fes& U ia NVfefehİ&İtp. 
^W iiiıi ıi t Wl|i ittliiRU\ki bulunduğu 

\ u ^ ; ^  ^ı?nuş aloruz. 
v ^ ü t s i  tuâm kûn m utena vip ara- 

•'• aaç m ik tarda iıamule 
l İ İ s t lS S  kaıu \on ların  sahai lıare- 

tem didi ve balâda ta rif  
edilen ağ ır vük 

^ * y a u  k a ta rla r tesisi hâlinde ücü- 
b ir merette tenakus 

hueiîsunıın yolsuz memle- 
a ^ f d e i â  ücür&ü nakliye rnese’İe - . 

| H  k<*sbi ülfet etm iş olaıılanıı 
*yfcîude hiçbir tereddüt tev lit et* 

v j^ ö c e ğ i  m uhakkak olm akla bera- 
H |8 r a @  tasavvurun  eıı muvafık 
B H B  kuvveden file ihracı husu- 
^ ^ d a  pek büyük ihtilâfı eikaı- 

olduğu d a  in k âr olunamaz. 
H n &  m ikyasta yük taşıyan ka- 

tesisi fikri yem  bir şey  de- 
Adi yollarda işlemek üzere 

r**^ o lunan  Daim ler ve R enault 
nynı fikirden m ülhem  ol- 

g | | g  gibi aynı m aksadın, istihsali 
*Çöı başka m esaide icra kılınmıştır, 
işbu  katarların  inşasında tasavvur 
edik^n irayciıin hulâsası: çok inik- 
Yarda kabili ce r tekerleklerin  bir 
. y-âA  isi imalidir, tasavvurun bu 
^ekikie mevkii file isaledilebilm esi 
■şjt&i m üm kündür. M akina fenni 
jyrA'*1** nazarından bu tasavvurun 
y y a^-ntia gayrı nuhnkan b ı r ş e y  
'.»jiıar. Bum nıla b e ra b e r ,_ bütün 
B  İ^sâ w  urlarda pek hayati iki 

• -ag- s a z a n  d ikkatten  du r 
İşbu avam  ilden birin- 

t'\ggi 8  »rii üfülüiumt geçilen yol- 
2̂ m ine icra et-

jU/Lvri .^İ€İd<âb tazyikin ; haşıl ede- . 
eeğî -tesâssç* iayık m<i$ğu veçhile-

S  Î 1 14 *

nazayi itibara alınmaması ve te
kerlek adedinin tezyit ve beher 
tekerleğe isab e t eden yükün mik
tarı tahmin edildiği halde; bile te 
kerleklerin zemine düz bir satıh 
tem ası arz etm edikleri hakkında 
itiraz derm eyam na m ahal b ıra
kılmasıdır;

Hulâsa: m es’ele zemin düz veya 
takriben düz b ir satıh arz edebil
meleri için tekerlek kutrunun ilâ- 
nihaye tezyidi kabil olam am asın
dan ibarettir. Kâfi derecede elâs
tiki çem berlerle mücehhez teker
leklerle. bittabi, • pek çok iş yapi- 
labilir ve eğer tekerlek yarım  ton
dan ziyade mahmul olmaz ve be- 
4er,. /  p as  m urabbam a 15 libreyi 
tecavüz etm eyecek derecede tazyik 
icra eden çem berlerle mücehhez 
bulunursa, yukarda zikrolunan şe
kilde inşa olunmuş bir. katarın  
zemine tahripkâr tazyikler- ic ra  
etm eyeceği kanaatle teslim  oluna
bilir. Böyle bir katarın  inşası 
mümkün o lsay d ı, toprak y o lla r  
üzerinde ha rek e t etm esi icabeder. 
Az yük taşıyan  a rabalara  pek  
azim faide temin ederdi, fakat 
sıkleti ziyade ve bir çoğu cer edil
mek icabeden 32b tekerlek üzerine 
mamul 160 ton yük taşıyan, bir 
k a ta r inşası frkriie yalnız iki te 
kerleği cer edilen ve muktezi ilti
sak hususunu', nihayetsiz kasnak
lar vasıtasiie istihsal eden k a ta r 
plânı m ukayese olunduğu takdirde 
birinci fikir zihinde mülayim gö
rünm ektedir.

M üteaddit tekerlekli müienavip 
k a ta rlan  m ahzurla addettiren  di
ğ er amil ise m asarifaiı iptidaiye
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ile . tam irat m asrafları ve çer kuv
vetinin katarın bir ucundan diğer 

• ucuna kadar nakli esnasında ta* 
h.idâüs edecek kuvvet ziyaı husu- 
şudur. Cer kuvvetinin nakli için 
müstamel vesait nekadar mükem
mel olursa olsun katarın  tulü ne 
kadar uzarsa kuvvet ziyaı d a  o 
kadar artacaktır. Hangi noktai 
nazardan tetkik olunursa olunsun 
m üteaddit tekerlekli katarların loo 
ton sıkletindeki yükleri pek .sağ
lam olm ayan toprak yollar üzerin* 
de nakl için ameli bir vasıta ad
dolunamazlar.

Kasnaklı arabalardaki terak- 
kiyatı ah ire  -. tekerlekli arabalar 
hakkında itiraz la r, bir kaç şene 

' evvel, oldukça hakikate mukarin 
olmak üzere, ‘ kasnaklı arabalar 
hakkında da sert olunabilirdi: lıer 
nekadar mezkûr arabalar pus m u-1 
rabbam a isabet eden, tazyik, zemi
ne 'temasın şekli iltisak, j^kletin : 
tevzii, ilâ... gibi huşusat hakkında- 
ki; arzulan tatm in eylemiş %e de 
araba fa rk ım a ' kuvver hayatiyeşi 

y e  H nnetice ta m ira t | masarifatr. 
b ir kaç- sene evvel pek ciddi iti- 
razata. hedef oluyordu. Maamafih 
Xo kene; geri ğ îtsek  ' ve elimizde 
ancak o zaman mevcut olan ara
balar bulunsa bile loo ton sıkle
tindeki hamuleyi nakl istifadei 
azimeşi kasnak mekanizmesine ait 
ağır tam irat m asarifine karşı sert 
edilen itirazatı hükümden iskata 
kâfi idi. F akat 10 sene geri git* 
memize ve ierakkiyatı cedideden 
istifade etmememize sebep yoktur. 
Son senelerde tam irat masarifini 
büyük mikyasta tenzil eden ve

evvelce sık, sık vukua gelen oo 
zuima ve yıpranma /«ahâz^rim 
ortadan kaldıran iki nevi 
imâl edilmiştir. Btmiarda# BiriiM'i 
%  şim diye kaçlar istimali kaide 
hükmüne giren, menteşe]; tikmiş 

-lâvhalar yerine tazyik olunmuş 
lâstik istimal edilmiştir.

Demir, yerine lâstik istimali sa- 
yesinde İp istihsal olunan  fevait,

■ evvelce manız kalınan, bozulma 
ve yıpranm a mahazirinin hemen  
hemen ortadan kalkmasından iba
ret kalmamak, aynı zamanda lâs
tik raptiyelerin delik ve temasın
dan ari bir surette  icrayı fiil et
melerinden dolayı makina kuvve
tinin de bariz bir surette arttığı 
sabit olmuştur. Saîifüzzikir ikinci 
nevi kasnağa geîincer işbu kasna
ğ ın  uçlan zemin ile tem asa geb 
dikleri mahalle tesadüf etmek ve 
arzu, edilen msfi kuturda bir daire 
teşkil eylemek üzere yekdiğerine 
raptolunur. Ve mezkûr nısfı kutur- 
artık teşekkül eden azim kuturlu 
bir tekerleğm msıf kutru halini 
kesbeder. İşbu nevi kasnak dahi 
•her ne kadar menteşeîi lâvhalar- 
dan müteşekkil isede hamuleden 
mütevellit İliç bir sıklet îâvhalarm 
üzerine binmez ve mezkûr lâvha- 
lan  iyi cins malzemeden ve iyi 
işçilikle imal edildikleri takdirde 
bozulma ve yıpranm a mahaziri 
dahi azalır. Bu iki nevi kasnağın 
da kendilerine muhsus mahalli is 
timalleri vardır.

İltisak kabiliyeti fazla, kasnağı 
zeminle tedani bik'.^arette 
ve tebdi 1 ibiştikamet etmesi kolay 
olması lâzım gelen bir traktör
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H B  Şİpajfi cauuyvu oİA'^ukt kasnak 
m uva tiktir. k jt^ 'uiğiıi k tin e r  

^isîkiN ^ sVivUsSi fo ts6 rk  şeklindeki 
;uvû<ûu;\< teinam iyle  u y ^m d m v- 

ı ^ s k û r  a ra b a la r  işbu kasnak  
>.;\ o saaie  g< \ûk leri sa th ı zem ini 
l i f t i n  iş itir  ^Tirîrlı r  ve bu su re tle  
kasa  m^esate ve az m ik tarda hamu- 
jH B  £ 8  elzem  elan  penöm atik  

hatif kam yonların  rnuru- 
TtSû&t. vasi bir su re tte  tesh il v e  işbu 
kf:oük a rab a la rın  vazifelerini ifa  
|  m asundak i kudretlerin i tezyit
rsît*ııŞr* | . .

A razilerini pahalıya m al o lan 
y e l ve dem ir yolu şebekeleriyle 
ibareye  m ukted ir bulunm ayan zirai 
n .e iîdekeüerm  inkişaf ve refahı için 

l l l l l  konfransta  zikr olunan tip ler
d e n  'h e r  birinin pek büyük 
ehem m iyeti haiz olduğu aşikardır. 
Yekviiğerile m üştereken ve b ir 
p lan  m ucibince h arek e t ettikleri 

im f t iS ja  h e r  tü riu  ih riyacat y e  
ş e ra i t i  ta tm in  eden b ir nakliyat 
şebekesi - teşk il olunabilir, işb u  

H H  şebekesin in  teşkili için 
şe a e k e  zencirinm  henüz noksan 
eht£t ha lkasın ın  da  itm am ı ve işti

rak  bareketile, m erkezinin tem ini 
için hüküm eti aâdesinin kem ali 
dikkatle  tedk ikat ic ra  etm eleri lü
zum una m uharriri aciz kani bu
lunm aktadır. B eritanya İm parato r
luğu dahilindeki m em alikin ekseri
sinde dem ir yollan  teşkilâtı idare
si v e  h a tta  mülkiyeti hüküm etin 
uhdesinde bulunm aktadır. K ısa me
safe lere  az m ik tarda  ham ule nakl 
e tm ekte o lan  küçük vesaitin h er 
ne kadar dem ir yollan  teşkilatı 
vasıtasiyle idaresi m ünasip olmaz
sa  da  100 tonluk ham uleleri yolsuz 
havalide nak l k a ta rla r  g ib i nakli
y a t sistem inde esaslı bir amil te ş
kil eden vesaitin  eîyevm  m evcut 
dem ir yollan  teşkilatı vasıtasiy le 
pek a lâ  idare olunacağına şüphe 
yoktur. işb u  k a ta rlan n  başlıca 
vazifeleri dem ir yollarını ucuzca 
takdirden  ib are t olmayup, başka  
türlü  tesisi kabil olm ayan m üna
kalatın  tesisi suretiyle de dem ir 
yollarına hizmet edecekleri nazarı 
dikkatten  dur tutulm am alıdır.

Z vraat müJ& ftdişi 

B a sri

Su kuvveti tesisatı

Deniz kenarlarında m et ve ce
zir neticesi suların çekilip tek rar 
yükseldiği, 'dağlardan, tepelerden 
binlerce kollara aynlup vadiler ta- 
rikile.: nehir, göl ve denize suların 
akdığı ve bunların geçtiği yerleri 
aşm dınp (İtikâl) birçok tahribat ic
ra  ederek zam an ile arazinin şek
lini teptil ettiği ve bu esnada azim 
bir iş (Ameli mihaniki) husule ge
tirdiği malûm bir haldir.

D ağ ve tepelerden başı boş akup 
gâyrim untazam  ve dolambaçh bir 
halde akan sel sularının sun’ı me&j 
ra la r tesis edilerek daha kısa yok 
dan akıdılması suretile ika ettiği 
tahribatın  önüne geçilebildiği gibi 
m üsrifane bir surette mebzulen ta 
b ia tta  m evcut olup faidesiz olarak 
boşuna akan bu sularda mündemiç 
kuvvet ve kudretin insaniyete hadim 
bir .şekle sokulması ile de azim su 
kuvveti tesisatı vüeuda getirilebilir.

Takriben iki bin. sene evelinden* 
beri, insanlar akan sularden değir
menleri vasıtasiyle istifadeyi bili
yorlar id i ; Yüz seneyi mütecaviz 
bir zamandanberi türbinlerin icadı 
ve ancak otuz senedenberi bu tür
binlerde yapılan ıslahat neticesi, 
su kuvveti tesisatından bihakkm 
iktisadı bir tarzda intifaı temin et- • 
mistir.

Su dolaplarının (wasserrâder) 
çakşış tarzı pek tptidaî ve ancak

su miktarı âz ve sukut irtifaı cüz’; 
olan akar su larda  kullanıl ması, 
adedi devrinin azlığı ve istihsâl edi
len kuvvetin m untazam ve yekna- 
sak olmaması gibi m ahzurian göz 
önünde iken, buhar makinelerinin 
kuvvet ye harareti kömür ile temi- 
ne başlanınca, zaten, zannedildiği 
kadar haddizatinde istifade temin 
edemeyen bu nevîiptidaî su kuvveti 
tesisatının da ehemmiyeti bir za
m anlar zaü olmuş idhB ilahara tü 
rbinlerde görülen terakki ve alek- 
tirik- fenninin ilerlemesi'ile alektrik 
kuvvetinin kilometrelerce uzak me
safelere şevki temin edilmesi üze
rine su kuvveti tesisatı fevkalade 
ehemmiyet kesbefcmiştir; çünkı bu 
su re tle : '
1 — Elektrik kuvvetinin istihsal 

mahallinin istihlâk mahalline 
tabi olmaması yani aynı ma
halde bulunması şa rtı mevcut 
olmaması,

■$/.— Mesafe ve miktar nazari dik
kate alınmamak üzere elek
trik cervanmm heryerde ay 
nı fiata verilebilmesi,

3  — Elektrik ceryanım n uzak m e
şalelere nakli dölayısjyle su  
kuvveti tesis edilen mahalden 
uzak Bulunan her noktada 
elektrik tedarikini kabâ  kıl
ması, ufak sanayi erbabının 
m akine ileişleyebılroesmi ve
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buda bövüJk eriıah» saııayia 
kaiv, kısmen «'Isun rekabeti 
M mitt bileceğim! en menı- 
İeK»'! ■ e, muhtelif mahallerine 
^ööftâyıuı dağılması ve yetiş* 
İH^İğ^l 4tîhi fevaidi bahşeder, 

U»0^ semainde yaptığı bir 
w*1 tetkikalta Rusya ve balkanlar 
®**X* v'Mnğıı halde avrupa dahilin - 
H  HİP bir taı*zda istismar edi- 
b'bîletvK otuz milyon beygir kuv- 
9M£|Ç muadil su kuvveti mevcut 
-namduğunu söylemiştirki buda 
o*ilyarlar değerinde azim bir ser
m aye ye tekabüleder. Bu kuvvetin 
şimdiye kadar ancak yüzde onun
dan  istifade edilmiştir.

Su kuvveti : Su miktarı (was- 
seraıeııge) ve sukut irtifamdan te
rekküp eder. Binaenaleyh her akan 
^u%ian kuvvet istihsali kabildir; aıı.

ne miktar kuvvet istihsal edi
lebileceğinin takribi olmak üzere 
Her ormancıya yarayacağı için -  tes- 
1 1  berveçhiatidir:

Saiıivede akaıı su miktarı met* 
■« mikâbı olarak Q ve sukut irti- 
r aaetre olarak H ve suyun ke- 
,  feti ■/ 'dursa hasıl ettiği iş mık- 
. q  I . H kilo gram metre ol-

fToJlamlaeak makinenin randnıam 
«lorsa, temin edeceği nafi iş : 
IH 11 tf. y .  Q. H olmuş olur.

edilecek iş miktarını 
eti ile tayin etmek için

hu düsturu (1 P. S. = 7 5  Kgnı/sa 
yani bir beyğir kuvveti saniyede 
75 kilo gram metro olduğundan) 
75 ile (aksim etmek lâzımgelir ki 
bu suretle ııafi iş :
N =  «/. Q_ H P. S. (beygir kııveti) 

75
olur.

Vasati olarak makinenin randmanı- 
uı 0,7*5 k«ı 1 m11 edersek düsturumuz: 
N =  1000 o, 75. Q H =  10. Q. H 

75
(beykiı kuvveti) olur. Bir misâl 
ile izah edelim :

Saniyede sarfolan su miktarı 
30 metre mikabı ve sukut irtifaı 
10 metre olduğuna nazaran düstu
rumuz mucibince :
N =  10. Q. H =  10. 30. 10 = 3 0 0 0  
Uç bin beygir kuvveti istihsaline 
salilı bir su kuvveti tesis edilebile
ceği tespit edilmiş olur.

Bu düstur sathî hesabatta tak
ribi beyğir kuvveti miktarını bul
mak için umumî mahiyette yapılacak 
keşfi takribilerde istimal edilebilir.

Bu düsturda sarfiyat miktarı 
<J idrolikiu (H ydraulik) malûm ka- 
vait ve düsturlarına tevfikan tayin 
edileceği gibi, sukut irtifaı olan H 
mn da bilâ vasıta temini nadiren 
mümkün olup bu cihetin de sun’î 
bir suret te (Mesela bent inşası su- 
retile) kabili istismar bir meylin 
üst ve ait su seviyesi irtifa farkı 
olarak hesaba ithali lâzımgelir.

A. İsmet

t

m
i»
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Katran ve Ziftçilik
Kapı cihetinden zenıiıı taşınırı 

ortasına mevzu ıskaranııı çatal di
reğe bağlı bulunduğu ipi çekilerek 
ıskara yıkılır. Kömür haline gel
miş olan enkaz 3-4 saat zarfında 
tahliye edilir.

Boşaltılan fırın hararetin ziyade
liğinden dolayı derhal tekrar tak
tir ameliyatına tahsis edilmeyip 
soğuması için 10 -- 12 saat kadar 
beklemek lâzımdır. Yeniden bir 
ıskara yapılarak ber minvali sabık 
fırın doldurulur. Yakılmış fırınların 
tekrar doldurulması için şiddetli 
hararetten yarım saatte bir amele 
değiştirmek şartile 10 — 12 saate 
ihtiyâç vardır ikinci defa her ocak 
için mevadı iptidaiyenin tedariki, 
firma doldurması taktir ve tahli
yesi için bir hafta müddetle ve 
sekiz usta ameleye ihtiyaç vardır.

Fırının ihrakından sonra istihsal 
olunan kömür: Katran fırınlan
büyük ve küçük olmak üzere inşa 
edilirler. Büyük fırınlar 130-150 
kantar ve küçük fırınları 80-100 
kantar ham mevadı iptidaiye istiap 
eder. Fırının ihrakından baki ka 
lan miktar yüzde 7 nisbetinde 
kömmür olup bunu da fmnların 
tahliyesinden sonra kısmı azami 
yanıp kül haline inkılâp etmekte
dir. Eğer Fırının tahliyesinde çı
kanları kömür üzerine toprak at
mak suretile söndürülecek olursa 
zayiat nisbeten azalır. Bu kömür
ler demirciler, kalaycılar ve ku 
yumcular tarafından kullanılmak
tadır. Fakat katran istihsal edilen 
ormanlaraı şehirlere uzaklığı bu 
kömür fiatmır nakliye masrafına 
tekabül edememesinden dolayı 
istifade edilmemektedir.

(20 ve 22) »Ayılamnız/îan ııu»W«
H asılatı safiyesi: Katran fmn 

laıa istif edilen mevadı iptidai ve 
nin az veya çok reçineyi ihtiva 
etmesine nazaran değişmektedir, 
Eğer sarı katran sedir eşçanntn 
sırf kökten müteşekkil an kazından 
istihsal olunmuş ise beher yüz 
kilo ankazdan 12 kilo dip kütüğü 
ile gövde ankazuun beher yüz 
kilosundan 8 kilo ve her üç nevi
den mahlut istihzar olunduğu tak
dirde yüzde 10 raddesinde hasılat 
vermektedir. Siyah katran ise u- 
muıniyetle devrilmiş çıralı çam 
gövdeleri ile dip kütüklerinden 
isiihsal edilmekte ve yüzde 6 ha
sılat vermektedir. Böylece beher 
fırından elde edilen katran fırının 
vüs’at ve deranunda taktir olunan 
mevadı iptidaiyenin nevi ve mik
tarı üzerinden kolaylıka hesap 
olunabilir.

Masarifi istihsaliye ve imaliye: 
Adana, Mersin, Cebeli bereket, 
İçel vilâyetleri dahilinde vaki or
manlardan müteahhitleri kendi 
mukaveleleri dahilinde ekseriyetle 
Cebeli lübnan katran istihsalini 
san’at ittihaz etmiş mahir ameleler 
celbederek mevadı iptidaiyesi ta
raflarına gösterilmek şartile is
tihzar olunan katranı fırınlan ba
şında hiç bir masrafa karışmamak 
üzere sarı katranın beher kilosunu 
1329 senelerinde 30 para ve siyah 
katranı 20 paraya hu gün ise san  
katranın beher kilosu 8-10-11 ve 
mutavassıtaıı 10 kuruşa siyalı kat
ranı ise 6 7-8 kuruşa imal eden' 
ustalardan satın almaktadırlar.

Masarifi nakliye: Ormanda te
sellüm edilen katranın beher kilo
sunun iskeleye naklivesi 1329 se-
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ncsturiv 1^ 'iS  o;up zayiat ve 
vW* vKii»*sı on u au  

re^sıtu ve s&icc\îe dahili hesap 
ahuı-dugu ı*;kd;;\i<' keza 1329 se- 
îiesaivie s * t t  ka tran  1.75-:? ve sı- 
vaii kacraau; I.'25 - ! .00 kuruş 
uasüvvc BBj ouuuş olur. T üccar 
\ k ı y Y ' e i S t t d e  10 - 2ü p ara  k âr 
9  katran ı 0 0 - 1 0 0  paraya
v e  s iy a h  katra ıu  7Û - 75 p a ray a  
sa ttaak raâh . [ K a t r a n  ormaıı- 
^ B  i-^keîeye tu lum lar derummda. 
nakledildiği ve b ir tulum  ancak  
6-7 de ta  k a tran  naklinden  son ra  
yand ığ ı cihetle  kap  ve tulum  m as

V ıi; |

rafının çoğalmasını mucip olmak
tadır.] H alen istihsal olunan k a t
ranın fiatı diğer orm an m ahsulâtı 
gibi 10-20 ve h a tta  40 misli gibi 
bir tereffü ile yalnız, iskeleye ka
dar nakliyesi kilo başında 3-5 ku
ruşu bulmuş buna zayiat kap 
m asarifi depo parası orm an resmi 
ve saireyi de zam m edecek olursak 
iskeleye 10-15 kuruşa m alolunduğu 
ve asgari yüzde 20 k âr ile satıldı
ğ ına  nazaran  ş a n  katran ın  okkası 
15-25 siyah katran ın  ise 10-15 
kuruş olmuş olur.

A nta lya  orm an idaresince elyevrn m er'i orm an tarifesinde ve sa n  
dyu lı k a tran n ı beh er kilosunun kuruş o larak  fiatı:

Devler ormanlarından Hususî ormanlardan

K*zaiitr; Sarı katran Siyah Sarı Siyah

merkez 2.5 kr. V-̂ 5 ■
FâaKe 10 — ı o -
3ma>r 10 — ı o —
Akseki 'Ör-' 3
Kaş O; - ; 3
jLiâîye:- ’ i feSd -3 3 ma

6 6- 0.6 0.6
senesinde Alâiyede 6 3.25 Zift ise 6.25 kuruş orman res-

mine tabi idi.

1 3 :8 -1 3 2 0  sen e le rin d e  a ltın  
para. z am an ın d a  sa rı ve s izah  k a t
ra n a :  fia tı 1320 - 3 0  sen e ie riııe  
.'.mtjctie 1-2 m isli d a h a  k ıym etli 
bahznaıyosrda fa k a t A vrüpam n  m u h 
te l i f  m a t- J le n n d e  is tih sa li ile ih raç  
ve rezadar: m em leketim ize  itha l 
B B S  k a tra n ın  ucuz b u lunm ası 
9 S S  yerli m alL iriîiuzm  fiatla- 
r:î;;r. <da u d -m e ş in e  sel^ebıyet v e r 

m işti. M em leketim iz m ahsulü  k a t
ra n la r  ezher c ih e t A vrupa k a tra n la 
rın a  faik isede ehalim iz fiatrnm  
noksan lığ ından  dolayı A vrupa k a t
ra n la r ın a  ra ğ b e t ğ ö ste rm iş  ve bu 
yüzden  bu s a n ’a tın  d a  m em leke
tim izde  esk isi g ib i taam m ü m  ede
m em esine  ve yen iden  in tisap  ede
cek le rin  şevk in i k ırm ağa vesile 
o lm uştu r.

Sayı : 31 31

Balkan harbi nden evel yani 1907 I 1908 1 •neler::.>le orr
maadin ve ziraat nezareti istatistik idaresi tara] nidan tertip  v<$ tanzim
edilen orm an istatistiklerine nazaran senevi stil isal edilin AaiıllAi*
istihlâk edilen ve memaliki eenebiyeye yapılan ihracat rn ikffl
lıi ati irae edilmiştir:

Mahsulâtın 1907 senesi 19080 ri'vi y&lUfrÂ
nevri Vilâyet Miktar Kıymet ÎC

Kilo Kuruş Kilo Kür,
Katran Edime 100 100 75 75

Aydın 6629 6519 1830 ; Yİ&)
Biga 1600 1200 11500
Selanik 126450 685800 104420. 417680
Karası 2010 2010 4220
Kosva 180251 88745 148300 81242
Manastır 22440 22440 11162 17062

|  ■ „ Yanya 1— 34760 34760
Yekûn 339480 806814 306267 555444

Siyah katran Adana 106563 115316 125382 391070
Sarı 147345 176652 133236 177676
Zift 79332 114444 64615 96894

Bahri sefit adalan 5811 2846 1200 600
Sivas 9520 8479 13000 13475
Kosova 2842 14200 2395 11975

Bunlardan Memaliki eenebiyeye yapılan ihracat
1907 senesi 190S senesi

Kilo . Kur. Kilo Kuruş
Siyah katran Adana - Mersin 190 228 muhtelif ecnebi memleketlere

15698 16596 7336 11004
mütebaki istihsalât memleketimizin muhtelif mahallerinde sarf ve istihlâk edilerek 
ihracat yapılmamıştır.

1331 Senesi
V ilâyet

Cebeli bereket Sıyalı katran 32.760

( Hassa ve İslâhiye )

Mersin Siyah katran
Sarı „ 

Kilo

5250
114.980
55.296

Kilo

32550 kilosu Halebe gönderilmiş 
mütebaki 210 kilo dahilde sarf 
olunmuştur.
Kâffesi Halep ve Aymtaba gön
derilmiştir.

8943 sarı ve 15000 Siyah
14557 ’ ı ’. r î .  . 9 1 4650 j»
2763 9705 •’ ■ "
2082 - B 12164 „

806 727
• 9660 „  75 27809
'.2857 1529

.43 1326

Saydaya
Beruta
Trablus şama 
Samı şerife 
iAzıkiye’ye  
Conye’ye 
Yafa’ya
Kıbrıs’a gönderilmiş ve 122::; 
kilosu dahilde sarfolunınustur.

1331 senesi istatistiklerine nazaran istihsalât ve ihracatımız:

udütti
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HA4S& i C eb*lı berke* - İs lâh iye: Hassadan 32760 kilo siyah karrnn istihsal
küoMt H.Vıebo göndeTilıniş mütebaki 210 kilosu dahilde sarfolun-
bereket - Isla biyeden 5250 kilo siyah katran istihsal olunarak küffesi

H p j j  ^ tap'a gönderilmiştir.
Mersin

3 kik» siyah katran ve 55296 kilo san katran, istihsal edilerek bunların
tksav v'ddv» ve dahilde sar (olunan miktarları berveçhi atid:ir.

kotram San katnuı İhraç ve imrar edildiği dahildeki sarfiyat
Kîh> Kilo yer kıymeti

l2SŞt> 8943 Sayda’ya
4650 14557 Beyrut’a
6705 2763 Trablusu şam

1216i 2ûS2 Şaş»şerif
»»r 806 bazik iye

27SÖ9 9660 Gönye
10529 285ı Yafa’ya •
|  S i •47 Kıbrıs
9284 . 1326 Fransaya

Sİ Halep ; Siyah Ban
1967 Adana 33559 12261

İçel - Anamur da
iv» OOÖ kilo siyah ve 60 646 kilo san 

katran imal edilerek 
6 lö 7  küo san katran . îrablusu şama 

60-827 49Sö9 Cünyeyye
| 3-173 1656 Sayda’ya
Y ukarda kaydolunan o rtam d an  

îec |. Mersin, Cebeli bereket vilâ
yetleri dahilinde senevi vasatı ola
rak  115 942 kilo sa rı ve 162 990 
k d o  siyah olmak özere cem’en 27$ 
$ 3 0  fcÜo k a tran  istihsal edilm ekte 
ve bunun d a  ekserisi c ivar mem- 
lekedere  im ra rv e p e k  az kısmı yâni 
11241 kilosu F ransa  ve Kıbrısa, 
4âS60 kilosu kism en memleketimiz 
dihüinde s a r f  ve istihlâk ve kis- 
j|g§ | de m ağazalarda  iddihar edil- 
j»*ektei<ii.

K atran ların  karıştirilm asi v e  
yekdiğenndea tefrikleri: y u ta n d a  
kaydolunan istatistikı m alum attan  
da^i aoiiaşdacaği vech üzere s a n  
\rumtXL h e r d-Aim siyah katrandan  
d a h a  sa n  pahalıya m alolm akta ve 
BMH kıymetli satılm ak tadır. Bunun

için, arşı katran ı ekseriyetle siyah 
ka tran  ve yahut petrol - gazyağı 
ile tağşiş etm ektedirler.

S a n  K atran ı istihsal ederken 
m evadi iptidaiyesi olan Sedir en
kazını çam eşean  parçalan  ile birlik
te  m ahlut olarak tak tire  tab itu t 
m ak suretiyle ve yahut doğrudan 
doğruya siyah katran  ilâvesiyle 
kariştirm aktadırlar. Bazen |  siyah 
katran ı s a n  k a trana  benzetmek için 
de Gazyaği ile kanştirirlark i bu 
tarzda m ahlut bir katran , bir kaba 
konulup şiddetle karıştırılınca gaz- 
yağı kokusu neşr etm esinden -yğA 
katram n yüzünde hasil olan köpü
ğün yeşile m ail bir m anzara a r 
zetm esinden m ahlutiyefi derhal an
laşılır.

K atranların  yekdiğerinden te f
rikleri; 1) renk,2) ray iha,3)kesafet: 4 
suya dam latılm ak suretiyle kabildir, 
şovleki;

1 i  Renk itibariyle tefriki: 
S a n  katran  parm ağa alındığı za-

«ÜH
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rnan açık sübye ve bir kaba kon
duğu vakit esmer;

Siyah katran ise parmağa alın
dığı zaman koyu ve bir kaba vazedil
diği takdirde sıyakuntirok b irrenk  
arzeder.

%i -  koku itibriyle: S an  katran  
(sedir-katran) ağacı hasebine ve 
siyah katran  ise çam haşebi ra- 
yihasmı andırır; bu suretle tefrik 
uzun müddet mümareseye müte- 
vakkiftir.

3 - Kesafet itibariyle: san  katran 
siyah katrana nazaren daha az 
kesafette olup seyyaldir; parmağa 
alındığı zaman damla damla akar, 
siyahise ağdalı ve daha koyudur.

1  — suya damlatıîırsa san  kat
ran  suyun sathında pekaz intişar- 
edüp dairevi bir şekil alır ve kabın 
dibine çökmez. Siyah katran ise 
suya dağılmadan civa gibi küre 
şeklinde dibe çöker;

Katranların nefaseti. * muhtelif 
'sebep tahtı tesirinde eyi veya fe
na olur;

1) İstihsal olunduğu mevadi ip
tidaiye ensicesinin sık veya sey
rek  oknâsı

2) furunlarm ihrakmda derecei 
hararetin tahavuülü,

3) furun taşm m  35 dereceden, 
dun meyilde olmasıyla katram n 
nefasetine halel iras eder.

Sık ensiceli ahşaptan gayet 
nefis bir katran alındığı gibi fu
run taşm m  meyli azolduğu takdir
de damlayan katran taşın üzerinde 
teraküm  edeceğinden, siyahlaşup 
katram n koyulaşmasını ve bilnetice 
nefasetinin bozulmasını mucip olur;

Zift- • r-* Siyah katran (Posa) 
mn tek rar kaynadılmasmdan istih
sal olunmaktadır. Sarı katranın •

zayiati fazla olmasından Zift yalnız 
; siyah katrandan imâl olunm akla

dır.
Zift ocakları da  tıpkı »arı siyah 

katran  furunlan biçiminde ve kireç 
ocaklarına mümasil bir »ürette 
inşa edilmektedir. Bu ocaklarda 
mevadi iptidaiyeyi teşkil eden an- 
kazın doğrudan doğruya ateşe ma
ruz kalmasından ve katran furun- 
larrna müşabih, yalnız bilvasıta 
teshin olunacak aksamm bulunma
masıyla diğer ocaklardan tefrik 
olunurlar; Bu funınlann zemini 
hizasindaki delikten tekattur edecek 
katranin ceryaııına mahsus tahtet- 
türap ohıklu m ecralar vasıtasıyle 
ve asıl furunun tetimmatmdan ol
mak üzere 3/4 m: tul ve arzmda 
ve o, 75 m- umkunda ana 
havuzile birleşmiş keza 1 metre 
tul, 50 cm. arz ve 30 santimetre 
umkunda; yekdiğeriyle bitişik olma
mak şartile 7-8 adet inciinad çu
kurlan da inşa edilerek zirtiıştihsal 
ve imâlatına başlanilmak lâzımdır.

Karaçamdan ve ekseriyetlere- 
cinası ziyade olan San, Akvam
lardan ve bunlarm yukarıda zikro- 
lunan malûm aksammdan muhtelif 
cesamette olarak yanna halindeki 
parçalanm a 3-4 saat zarfında fazla 
itinaya lüzum göstermeden istif 
edilerek ve ocağın üst tarafından 
ateş verilmekle zift istihsali ame- 
liyesine iptidar olunur. Beher ocağa 
takriben (4-6) bin okka çıralı odun 
konulmakta ve 72-75 saat kadar 
devam eden yakma esnasında yu- 
kandan asağıya doğru çıralı odun
la r tedricen ■ ve kâmilen. yanmağa 
başlayacağmdan, ocağın teknesinde 
terakümeden lüzucetli mayi,, siyah 
K atran ve beynelavam POSA de
nilen m adde ocağın dibindeki delik-
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t e d  o|ıö k l u a  vasıtasıv le  ana
3W3S b a ş t a r .

■ vatı h k v  siyah k a tran
"tatta tuılup  ondan  so ra

W t t s  top lanm ış Posanın
V - s a id 'iR adar a te ş  verile

katra rim te rk ib inde  bu-
c ü t u yu | ayyarenin, suyım
a r » t e s h i l edilir.

Bu «eme $fatelivesine havuz*
m ad d en in  k ıvam iaşm asm a de* 

i ' ' -  devam  olunup badehu üzerine so- 
gMS 9  dökülerek  a te ş  söndürülür, ve 
4 e*ba l a f ta  havuzdaki m adden in  pıh- 
i î 'a su p  katılaşm asına, m eydan ver
eseden ten ek ed en  m am ul kepçeler 
v asıtasıy la  Incim ad cdkurlarm a na
kil ve o rad a  b ir kaç  gön  son mağa 
te rk  ediîtrki bu su re tle  Zift istis- 
h a li am eiiyesi b itm iş ' sayılır.

K a tran  istihsalinde olduğu gibi 
:;3 S f t E 9 3 g S  am eliyesinde dahi oca-

Hkonulan Çıralı enkazın reçina 
saaddesinee zenginliği ve ftırunla- 
rm  cesam eti ve sa ire  höyük b ir rol 
oynam ak tad ır. (5-6.1 bin kıyyelik 
o d u n  istiap  eden bir F urun  ve ya 
o cak tan  azâm i (1080) ve asgari 
1 T20> o k k a  olm ak üzere P o sa  deni
le n  K ara  ka tran  husule geldiği 
ve  bunun d a  an a  havuzda yalal- 

H B f f S H  so n ra  %  25 nisbetinde 
zay iat vererek  ( 540-810 ) okka 
a n s ın d a  sa fi Zift istihsal edildiği 
an laşılm ıştır.

Z ift ekseriyetle  (60-80) kilo ve 
İn ta c ı m uhte lif sık letlerde kalıp lara 
dökülerek K al. nam ıaltm da T icaret 

B B B B P B mI ve arz olunur.
Ziftin muhafazası: Zift incimad 

çıkarıldığında ve köl- 
ha&*de çuvallar derununda iske

tey e  nakl edilerek zem inine kum 
I l ıTOİBHM  m a ra z a la rd a  açık b ir  
ta rzda  ve yahut variller, tenekeler _ 
dem nnnda «yabala edilm ektedir.

84

H aşabin  tak tiri yabis suretiyle 
m uam elesinden  son ra  elde edilen 
başlıca  m ahsu lat şunlardır: Odun 
köm ürü, ham ızı hal. ham  odun 
ruhu, k a tran  ve Zift ile (kienöl- 
Ç ırayağı) elde edilir. B unlardan 
m evzulunuza esas olan K atran  (15) 
derecei h a ra re tte  ve 1,08 sıkleti 
izafiyesinde iken berveç‘hi a ti me- 
vad ve ecsam dan terekküp eder:

H am ızı hal 2,00
Odım ruh 0,65

\S u  < 1^75
Züyutu hafife (0,97 k.*) ,« 5,00

< sakile (1.034 «) < 10,00
K atran  ve Zift 62,00

G azat ve sa ire ■Sİ9
100,

Bugün A vrupa ve orm ancılıkta 
müfcerekki m em leketlerde h er nevr 
ağaçtan  taktiri yabis suretiyle is
tifade edilm ekte isede bunlarda, 
en  ziyade Sirke, odun ruhu ile 
diğer m ürekkebati kim yeviyenin' 
istihsali m aksadı asliyi teşkil e t
m ektedir. Çünki buralarda K atran  
ve Zift, bugün, m iktarı ziyade ve 
istihsal m asarifi az olan ta ş  kömü
rünün taktirinden elde edilen, m ah
su la t sırasına girm iştir. Zira,

100 kilo m aden köm ürünün Kok 
köm ürüne tahvili esnasında, Kok 
köm ürü ve saireden m âda (3) kilo  
k ad ar ka tran  istihsal ve bundan da 
1,65 kilo Zift ile 1&  kilo Naftalin 
elde edilnıektedir.

; ^  B itti — ■
Konya: Orman Atnenajntan- Gr. L 

Ba~fnt£>hcndf.?f 
A. Mithat

* (K. kesafet dem ektir.________________ ,
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Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından ayda bir çıkarılır
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Ormancılığımızın tarihine dair kıymetli
bir vesika

Emniyeti Umumiye ,Şube Mü
dürlerinden Komanyacı zade Sadi 
Bey ahiren 6 Temmuz 1930 tarihli 
bir ithafname ile 1264 - senei hic- 
riyesinde küşat edilmiş olan ilk 
orman mektebinin muallimi Müsyü 
Tassy’nin tedris eylediği Orman
cılık notlarından pederleri ve mez
kûr mektebin ilk mezunlarından 
bulunan Orman hey’ti fenniyesi 
azalığı inzimamla seyyar sermü- 
fettişliğinden mütekait merhum Ali 
Riza Bey tarafından Fransızca ola
rak zabıt ve itina ile tahrir edilmiş 
mücellet bir defterini ve muma
ileyhin şahadetnamesini Orman Ali 
Mektebi kütüphanesine hediye ol
mak üzere Orman Umum Müdür
lüğüne tevdi eylemiştir.

Notların tahrir tarzı o zaman 
yeni doğan Ormancılık mesleğine 
taliplerin ne büyük bir şavk ve 
gayretle sarıldıklarına bir delildir.

Bir eseri cedit kâğıdına siyah 
mürekkep ve el yazısı ile yazılmış 
olan şahadetnamenin metni ayni 
şudur:

< Fütuvetlu Riya E fend i.
Orman Mektebinde tahsilatın ı- 

zın derecesine ve imtihanı ahirde 
altıncı numara ahzma muvaffakiye
tinize dair imtihan komsiyonu ta 
rafından verilen lâyiha Babı Âliye 
ve oradan dahi huzuru humayunu 
hazreti padişahiye bittakdim ma
ruzu âli ve ikdam aü meşhudenizden 
dolayı nişanei mahzuzivet olarak 
uhdenize rütbei rabia tevcih buy
ruldu. Orman müfettişliği gibi me
muriyetleri hüsnü ifaya lâzım olan 
malûmatı ahz ve tahsil etmiş ol
duğunuz cihetle bimennihi taalâ 
sayei hazreti şahanede Orman me
murları tayinine iptidar olundukta 
zatınızın dahi o misillü memuriyet
lerde istihdam olunarak tahsilatı 
vakıanızın semeresini müşahede 
edeceğimizde şüphe olmadığmdan 
canibi nezaretten dahi ikdam atve 
mesainiz hakkında işbu şahadet
name ita kılındı.

5 Zilkade 1277 
An canibi

nezareti ticareti devleti aliye 
255



İlil ,k-fWîoıde (1W vl nm ismi 
t$*4 - aeııei htcriyo- 

k^»^t cdıbhgı hakkında bir 
y^k^atU S.itli Reyin bunları 

lıihy  yana^hneM hiç şüphesiz pe- 
HHHnHHH bns*Hsi evrakları save- 
ip ifa- ntuRikrut olabilmiştir

S . vesikalar sayesinde yüksek 
i^m aıt mıklebinin I l’74 - senei hio* 
avv^Kte yani 1 N'>7 • senei milâdi- 
\ *-v*.h' kı »çat edildiği tebevyün 
esfey-or demektir. Her ne kadar 
■HMaKİ tarihi ile Mektebin küşadı 
»»«ırak gösterilen tarih arasında 
H  >ene bir fark v. rsada bu fark 

- : da mektebin ÜÇ sene ol-
Bnaa a  delâlet etmez.

Zira, ilk Fransız mütehassıslar 
bey'etinde bulunmuş olan Müsyü 
»Bneogns) unu 187b • senesinde in- 
aşar etlen raporlarının tarafımızdan 
tape&ne edilüp î-â$7 - tarilili Mü
tehassıslar uıecmnasında tab edilen 
%* rtâıııesmia 19 ucu sahifasmda 
ilk sonelerde tedrisatın iki sene 
ve 1859 ve 1877 * sıralarmde 3 • 
sette olduğu sarahaten zikredilmek-

Müsyü Tassy’ııın 1863 • senesin* 
*> Türkiye'yi terk ettiği ve Mektep
te yeni teşekilât yapıldığı, 19 uncu 
»aîdfede de 1868 den beri Müsyü 
Şimoc'un Mektep Mıldûrû olduğu ve 

ntact sahıfede ise Müsyü Tas-

sıy’rnn talebelerinden gayrı 1869 
senesinden 1873 - senesine kadar 
dört devrei tedrisiyeye münkasem 
olmak üzere 42 - genç yetiştiği bil
dirilmesine nazaran 1866 - dan iti
baren Mektebin tedris müddetinin 
üçe iblâğ olduğuna hüküm edilebilir.

Mevzubahs raporun 6 inci sahi- 
fesinde ( Mektepten neş’et eden du 
efendiler derhal tayin edilmediler . 
Bu teehüre sebep olarak başlıca 
bütçenin müsaadesızlıği zikroluni- 
yordu. Ve bu talik ve tavikler esa
sen tahtı tehditte bulunan orman
cılık hayatı için pek muzurdu ) De
nildiği gibi merhum Ali Riza beyin 
şahadetnamesi metninde de (Bimen* 
niiıi taalâ sayei hazreti şahanede Or
man memurları tayinine iptidar o- 
lundukta zatınızın dahi o misiilü 
memuriyetlerde istihdam oluna 
rak . . . )  denilmektedir.

Resmî Ormancılığımızın daha 
doğarken ne müşküllerle kaşdaş- 
tığmı göstermesi itibarile bunlar 
çok mühimdir. Binaenaleyh bu gün
kü v.ız’iyet karşısında nevmit olmak 
değil mazı ile kıyas ederek büyük 
azım ile Ormancılığı yükseltmeğe 
çalışmak bu günün ormancıları için 
bir borçtur.

Ankara 26/10/1930
Ameuajman ve teşcır Şubesi 

Mdûrû
İd. Fahrettin

Antalya; Birinci Amenejman gru b u n u n  
amenajmanım ikmal, ettiği ormanlardan

Kayacı Hüsametli ormanı

Silifke’de taşucıı tüccarlarından 
müteveffa Helvacızade Mustafa 
efendinin uhdesinde bulunan ve 
müteahhidi mumaileyhin vefatile 
veresesine intikal eden kayacı hü
sametli ormanının amenajesine or
man mühendis muavini Aziz ve 
Adil beyler memur edilmişlerdir 
orman heyeti umumiyesile devlet 
ormanı olup 27/Ağustos/327 tari
hinde mahallî orman müfettişi ta 
rafından ve dört hattan ibaret 
olan basit bir kroki ile müteahhide 
ihale edilmiştir badehu orman de- 
runundaki köylüler hakkı intifala
rının nazarı itibara alınması için 
vekâleti celileye vuku bulan mü
racaatları üzerine köylülerin kanu
nî haklarının verilmesi için müfet
tişi umumî Mahfi bey teftişe me
mur edilmiştir Mahfi bey ormanm 
gayet vasi olduğunu ve amenaj 
man gurubu gönderilerek müteah
hidin ve köylünün intifama tahsis 
edilecek sahanın tahdidi icabetti- 
ğini vekâleti celileye bildirmiş bu 
lüzum üzerine ve vekâleti celilenin 
emirlerde Sdifke’ye hareket e t 
miştir.

Teşküâtı mülkiye itibarile or
man Silifke vilâyetine ve orman
cılık teşkilâtınca da evvelâ Süifke 
badehu Adana orman baş müdüri

yetine merbut Silifke birinci sınıf 
orman fen memurluğu tahtı idare, 
sindedir.

Hududu. Cenuben Silifke kasa
basına civar Silifke köprüsünden 
bed ile cenubu şarkiye doğru Tek
fur karyesi de pirsendi köyünden 
merdivenli kuyu yirniş kuyu kum 
kuyu iskelelerinden geçmek ve 
Lemas çayını katederek Andonun 
çiftliğine kadar Sdifke Mersin 
şosasde

Şarkan: Andon çiftliğinden saz 
başı mevkiinden in beleni mevkii
ne kadar hattı müstakim de ve In- 
beleni mevkiinden Erdemli Göçüş 
yolunu takiben Koramşalı köyii- 
Koramşalı köyünden Avgadı yo
lunu takiben Avgadı’ya Avgadı’dan 
Avgadı Güzeloluk yoluyla

Şimalen: Güzeloluk köyüyle
Cenuben: Güzeloluk köyünden 

Güzeloluk Yağda köyü yolunu 
takiben Yağda köyü hariçte kal
mak şartile Elbeyli köyüne Elbey- 
li köyünden Kızılgeçit köyüne 
kadar Kızılgeçit Elbeyli yoluyla 
Kızılgeçit’ten Orenköyü hariçte 
kalmak şartile ö ren  köy yoluyla 
Uzuncaburç köyüne kadar ö ren  
köy Uzuncaburç yoluyla Uzunca- 
burçtan Yeniçıktıkuyusu’na kadar 
Uzuncaburç Yeniçıktı yoluyla ve
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V eaıçıkri'dar. Silifke civarındaki
köprüye k sd ar Silifke Karam an
şos&sîîe maÎKiuttur.

V ariyeti ik iisadiye: Orman deru-
nunnak: köylüler umumi vetle hay
v a n  bcsıcmekıe maişetlerini temin, 
etm ektedirler. Köylülerin hepsi sey- 
yaardtt; yaza* ormanın ovalık kısım
la rs ın  çıkarak orada çadırlar ai
tteki* yaşarlar, kış» sahile yakm 
m ahallerde ve harabeler derun un
d a  geçirirler.

Reylerin ekserisinde su mevcut 
değildir; kışın yağan kar ve yağ- 
rm sian o  sularım çukurlarda top
layarak  yazın bu biriken suyu 
hayvanlarına verirler. Lemas çayı- 
ran  iki tarafındaki köylerde ziraa
ta  müteallik her nevi hasılat elde 
^dilmektedir. Lemas köyünde limon 
portakal yetişmektedir.

Ormanın cenup hududu olan 
Silifke Mersin şosesinin (54) kilo
metrelik uzunluğundaki sahanın 
hemen ekseri kısmı yabani zeytin 
vç harnuptur zeytin ve harnuplar 
odun olarak kuHanılmafciadır eski 
sekenesinin yegâne serveti olan 
yabani zeytinler bakımsız ve aşısız 
b ir halde tabiata terk edilmiş bu- 
bsfuauyorîar: orman derun undaki 
harabeler eski meskûnların neka- 
B B  çalıştıklarına büyük bir delil
dir. Orman derununda Oliya 
namSe bir şehir mevcut olup bu 
şehri» hadi hazırdaki ismi Uzunca- 
b e rç 'tu r köylülerin bazdan arıcılık
la i ş t i a l  etmektedirler, an la r gay
ri fennî kovanlarda yaşadığı için 
m iktarları üründen güne azalmak- 
tadır-

Y oöan: A raba yollan bir iki

köv arasına m ünhasır gibidir şose 
olarak orm anın garp  ve cenup hu- 
dutlannı teşkil eden Silifke Mer
sin  ile Silifke K aram an yollan 
m evcuttur orm an derununda ufak 
tefek patika yollar m evcut ise de 
nakliyata m üsait değildir.

Arazinin teşek k ü lâ tı: Arazi ü- 
çüncü devreye ait şuhum  kilsiye- 
den ibarettir herta ra fta  y e r y er 
kayalar halinde kalkerlere tesa
düf edilmektedir arazi taşlık çakıl- 
lıktır: Eşçar hayatlarım  kaya ya- 
n k la n  arasındaki toprakla idame 
ettirm ektedir orm anın en yüksek 
mevkii sandal dağı diğer dağlar 
hep bu dağın kollarından ibarettir.

Ormanın mevkii co ğ ra fis i: O r
man 34.50 arz dairesinde ve Gre- 
ııoviç mebde n isfm nehanna. naza
ran 36.40 tulü şarkidedir.

V üsati: Sahai umumiye (73 262. 
38) hektardan ibaret olup sahai 
mezkûrenin (60697 .73  ) hektarı 
baltalık (1665 .50) hektarı erazii 
mezrua (1652) hektarı arâzii gayri 
mezrua (6811.20) hektarı eşçarı 
hasiseyi havi zeytin ve harnup 
(554.65) hektar çamlık(391) hek tan  
köknarlık (394) h ek tan  . Ardıçlık 
(256 30) hektan  katranlıktır, orman 
hiç bir esasa m üstenit olm ayarak 
ve bir gaye gözedilmeyerek gelişi 
güzel tahdit edilmiş olduğundan 
işletm e kavaidine tevfiki için aya- 
nzı tabiiye nazan  itibara almmak 
suretile dokuz krt’aya tefrik edil
miş ve bu dokuz kıt"adan iki kıt’- 
ası müteahhinin odun ve kömür 
istihkakını müddeti mukavele zar
fında temin ettiğinden btı k ıta la ra  
sut tevhiden işletme plânı tanzim 
edilmiştir.
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Şekli m eşac ir: O rm anın koru, 
m ürekkep baltalık ve basit b a lta
lık akşam ı vardır. K orulardan isti
fade etm ek imkânsızdır. Ç am lar 
mevki m uhit ve toprağm  tesîriîe 
bodur kalm ış b ir haldedir, kereste
liğe Salih olan çam lar pekaz  ve 
m erkezi vilâyete uzak mevkilerde 
bulunduğundan şim dilik talip  zuhur 
etm em ektedir köknar ve sedirler 
m ahallî aşire tler tarafından tepe
leri katedilm iş olduğundan sak lan  
g ay n  m untazam  ve çürük bir hal
dedir. A rdıçlar da aynı çam lar gibi 
b ir işe yaram ıyor.

O rm an derununda on beşe yakm  
köy m evcuttur bunların en mühim
leri Tekfur. Persendi. Kızılisaîı, 
Lemas, Ovacık. H useyinler Hacı 
Ömerli. Karaahm etli. Yeğeııli. Kızıl 
geçit. Veyselîi. Kayacık. Hüsametli 
köyleridir bu köylere m erbut mar 
b a lla tta  mevcuttur, köy evleri b ir 
iki saa t mesafededir.

D ereler : Daimülcereyan yalnız 
Lem as çayı vardır orm an kududu- 
da kızıl geçitte dahil olarak Le- 
m asta  denize müntehi olur. Taş 
geçit K ayacı Lem as köylerine 
geçer diğer dereler kuru olup kı
şın su içlerinde su bulunur. Bu 
kuru derelerin en mühimleri P e r
sendi Kuruçav can kurtaran  kar 
yağdı dereleri cenube doğru cere
yanla denize: yağa çayıyla ziflik 
dervendİ suyuyla in deresi Lemas 
Çavına dökülürler.

Ecnası eşcar: Seçeri aslî pırnal 
meşesidir, bununla birlikte ve mah- 
lûten bulunan esçar m eyanm da 
Akçakesme, teşbih, melengiç. zey
tin, ham ap, çmar, Karaağaç, kaya

cık. ha'epşam ı, köknar, ka tran , ar 
dır. vem isen. cebelîkaraağaç. kuş 
üvezi m evcuttur.

İklim : O rm an sahil ve yay i: 
olmak üzere iki iklim arz eder. Vay 
la m in ta kası îzmıtâkai mutedil* 
sahil m m takası m utediîei *haitc 

iklimini arzetm ektedir.
Taham m ülü s e n e v i: Müddeti

mukavelenim nihayeti olan  üç sen<
zarfında itıraç olunacak odun mik
j. i - p e  i nütebakisı
13546 kan ta r  köm ürün ;3423 kan-
ta n  haszlsıtı taliveden ı?lde edile-
bfleceğme 10123 kan ta r  hasılatı
asirveden i oîunacak-
tır. Müddeiâ m ukavele ihi tam ında
hasılatı ta live ikm al ediiİmiş oldu-
ğundan bu m üddet zarfında odun, 
olarak  çıkarılacak m iktarın  ilâve, 
sile 11838 k an ta r köm ür imal ve
ıhrakına orm an müteha,mmil bu
îunm aktadır.

M üteahhidin mı ..iakavetebinde se*
nevi istihsal edileb ileceği m ünderiç
922 kan tar kuru çam hatabınm
m em urini m ahaüive  ve nm hafızlar
nezaretinde ınrmm sahad;ı  derç ve
tedarik  edileceği tabiidir.. İstihsal
edilemiyecek m iktan n  müteahhidin
veresesi istihkakm<lan  te nzili icap
eder.

Söüt özü devlet ormanı. - İçel 
vilâyetinin Mut kazasına tabi Çivi 
köyü civarında Mııt'lu A hm et Ham- 
di Beyin uhdesine on sene m üd
detle ihale edilmiş devlet orm anı 
olup mezkûr orm anın am enajesi 
mühendis muavini Aziz ve Âdil 
beyler tarafından yapılmıştır.

Ormanın ahvali m evkiivesi:
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U V m K ijvrt'in 1/400000 
ÜMİTTİ ıtlî ĵ ı V* haritasında Gr^no- 

$yy«Ai'\iiSL ^ ,2 ^  lulı şarkı - ve 
B H  vî r̂vNv B f l  şimali de kâindir.

Töv/û îi'jv- olur* rakımı 1680 met- 
g f f i B S  tahmin edilmiştir. Orman 

k s ^ în ? . i 6 )  ve Çivi köyüne 
B n  Karaman kazasına { 10 - 12 ; 
s*at j&esaiededir.

VsrSyei ve teşekkülâtı arziyeşk 
Orman deranunda bir çok dereler 
mevcut ahıp bunlardan en mübim- 
Bgffl Söütözü ile Göyne delileridir. 
Söütözü deresi daimülceryan ohıp 
sulan yazın azalmakta olduğundan 
$v*kbyata müsait değildir. Erazisi 
siiburu kilsiyeden müteşekkildir 
devri salise ait eraziyi ihtiva eder, 

Ahvali ikliaaiyeai.- derecei hara
retin yazın 20-30 arasmda olması 
ve karlann  m art ortalarına kadar 
devamı ikliminin mutedil olduğunu 
gösterir. Kışın fazlasıyla kar ya
ğ a r ve ilkbaharda mebzul yağ
murlar düşer tabiata havaiye ve 
tBBcrâbiyesi orman yetiştirmeğe 
gayet müsaittir.
lâöjgçffltınn hududu:' Cenuoen Ka
ram an yolunun Söüt özü -deresiyle 
esrâe&klar ınevkii l iv a m d a  tekata 
«ziğî nokradan büitibar Söütözü 
H SB ini takiben Çakıllı pınar dere- 
^ine kadar Söütözü deresile, Şar
kta*; Söütözü deresinin çakılîı- 
p tsa r dereşde tekatu ettiği nokta- 
ffiB haşlayarak  Çakıllıpınar dere
cini ta k la n  pmargözü mevkiine 
csiAs£F Çakdhpmar deresile.

ŞîmalrSi: Çakdbpmar mevkiin
d e  aynian dereyi takiben Yassıkır 
erazi^ine ve mezkûr derenin Yas- 

ez&zçşoe vasıl olduğu nokta 
jjB Gövne tk r e s  arası battı mus-

tekim ile, Göyne deresini takiben 
Göyne çatağına kadar Göyne dere
sile ve Göyne çatağından Kümbet 
deresini takiben Yeni çıktı buru- 
ııuna, Kümbet deresile Yeni çıktı 
burunundan pmargözü’ne hattı 
müstakimlerle, Pm arbaşı’ndan ken
di isrnile yad edilen pmargözu 
deresini takiben Çivi köyü yoluna 
pmargozü deresile, Garben;, pınar- 
gözü deresinin Çivi köyü yoluyla 
birleştiği mevkiden bilitibar Kari- 
çaklar deresinin Göyne deresile 
birleştiği mevkie kadar Çivi köyü 
yoluyla ve bu mevkiden bed ile 
Karam an yolu ve Karicaklar dere 
sini takiben Karaman yolunun 
Karicaklar mevkii civarında Söüt
özü deresine birleştiği mevkie, 
kadar Söütözü Karaman yolu ile 
mahduttur.

Vaz’iyefci iktisadiye, sınaiye ve 
vesaiti nakliyesi. - Ormanın kaza 
merkezine uzak olması kereste 
nakliyesinin pahalıya mal olması 
yollarının gayri muntazam ve uzak
lığı ve daha muhtelif sebeplerden 
naşi ormandan azami istifade- ve 
harice sevk. imkâm yoktur. Orma
nın yakınında su ile müteharrik 
iptidaî bir hızarhane istenilen eb’at 
ve çapta kereste imal etmektedir. 
Ağaçlar tahtacılara kat ve tomruk^ 
lara taksim ettirilüp m anda araba
ları vasıtasile hızara naklettiril- 
mektedir. Mamulat dahi öküz arar 
baları ile üç günde Karamanca 
sevk ve orada sarfedilmekte, fasmı 
diğeri de Konya'ya sevk edilerek 
orada satılmaktadır.

Yolları.- Karaman ile /  Söütözü 
ormanı arasm da mevcut araba 

. yolu ile Mut, Söütözü pateka. 
yolu vardır-
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Cucak ve Cebezmemdere ormanı

İk tisa t vekâleti celilesinin em ir
lerde Amanajman gurup reisi Sa- 
dullab ve Mühendis muavini Mus
ta fa  Nuri ve Lütfü Beyler rnarife- 
tile k a fi, Amanajman pilanı yapıl
mış olan Cucak ve Cehennemdere 
devlet ormanı, Anamur kereste 
tüccarlarından Ahmet Tabir efen
diye ihale odilmiş ve elan işlemek
te bulunmaktadır. Cucak ve Ce
hennemdere ormanı Mersin vilâ
yetinin Tarsus kazasına tabi Nam- 
run nahiyesi dahilinde Sebil k ar
yesi civanadadır.

Orman erazisinin vaziyet ve 
teşekkülâtı: Orman sahası; Cenubî 
Anadolu, Toros silsilei cibalinin 
Bulgar ve K arapınar dağlan  şu
besine merbut, müteaddit kollardan 
ibaret olup orman dahilinde, esas
lı olarak bidayeti Cucak ve vasatı 
Cehennemdere, müntehası, pamuk
lu deresi namım alan büyük bir 
çay neban ve ceryan etmektedir. 
Orman dahilinde esaslı olarak he
men hiç bir yol bulunmaz. Mevcut 
yollar patika nevindendir.

Ormanın teşekkülâtı arz iyesi: 
Kıfai .asliye Heyeti umumiyeşile 
zemanı salise ait teşekkülât arz 
etmektedir, Erazinin üst tabakası 
kamilen kalker kayalarından iba
rettir. Orman dahilindeki kayalar 
gayet cesim, yekpare kütleler ha
linde ve çatlamış , ve bazı yerlerde 
p^çalanım ş; ve’ kaymış vaziyette
dir. Cueakdere içerisinde iki ma
ilenin alt tabakalan yekdiğeri üze
rine mevzu ve kireçli kumlu bir

tabaka  ile ke.çbi ittisaJ e-tmış ko: 
g lom era kayalarından m lfeşbi 
kildir. Maden asarına tesadü f od 
lememiştir erazi yer y e r itikâiai 
uğramıştır.

Erazi derunnunda istiridye 
midye ve büyük balık müsteha.-* 
tına tesadüf edilmektedir.

Türap ve iklim: k ıfa i asliyeniı 
ekser akşamı suhu.ru kilsiveniı 
tecezzi ve teballül ünden busuh 
gelmiş, kireçli etrübeden ibare 
bulunup suyu muhafaza etmedikle 
rinden kuvvi namiyece, fakirdir 
Orm anda türabı nebati ümüsle ör 
tülü ve ümüs itibarile zengindir. 
Kipertin haritasına nazaran hattı 
üstüyarun 37° - 7 - 35 dan 37°-17 
derece arzi şimalinde ve Grenuiç 
mebdei tul itibarile 34° - 2'3 - 3 0  
dan 34°, 3 8 , 40  derece tulu şa r
kide bulunduğuna nazaran ikli
mi mutedileden bulunup 1000 M.
den 3500 metreye* A.adar irtifaa t
kesb etm ektedir.

Akdeniz iklimi dalbilisine nıîeû-
suptur. Yazın azanıı dj&ceceı b ar
re t 35° kışın 15° - 20 derece - n a-
kışları - bulmakdadîır. İlk ye- son
bahar yağm urlan ve kışm 1İcan
fazladır. Orman kapa ll ve mal İZ
olduğundan rüzgâr!ân ıa tahribaatanâ
pek maruz değildir.

Eşcarı mevcude, keyfiyeti te.şec- 
cür, şerait ve derecatı tecessüm : 
Ormanın alçaklıklarında Kızıl çam, 
Meşe, pırnal, sandal, yükseklik
lerde: Akçam, katran, Göknar. 
Ardıç eşçarı bulunmaktadır. Eşça- 
rın derecatı tecessümü batidir. 
Kızıl çamlar 80-100 yaşı arasında
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Akçam 14*} . î Tt> vasi ârasînda 
twvsRÎh5ah azannyelermi kesb 

.' Otfknar ve ardıçlar
obnayıp ekserisi dallı 

tadîakhdır. Akçam ve katranların 
kü?^yı^Î! buûunduğu mevala Çîfcak 
dere ve civan mailelerdir.

Krurar. hsşerat.. afat ve tabri- 
batı mevcude.“ JSşçar üzerinde 
haşarat, tufevlat ve tahribat yok- 
htr- 8şçan cesime üzerinde balta 
yaralan mevcut bulunup Çoban 
^  Ic ĵfîÖ tahribatı fazladır* Önna- 
*a» hududu: Şarken Toroslarda 
< xx > No. sinyalin mevzu bulun
duğu znedetsiz noktasından bBniu-j 
rar sırtı taliple Başkuş, Kara- 

Çobansivrisi. Rayaclk- 
kapuzu deresinin zirvesinde bulu
nan Çarkuçak. Kınştepesi Boz
armut.v Ancuyokuşbaşı. . Çamlıca 
katacak. söğütlü göynüktaşı, 
olc&gehL Nuritaşı ve yolu taki
ben pamuklu köprüsüne vç oradan 
pamukfoderesi boyunca gidilerek 
Brotepekaşı v e .. Boztepe beK 
ve cenuben mezkûr belden yolu 
takiben: Çaltıbumu ve yene yöîcâ 
Aiaiye köyünden, geçerek Gök- 
3yas köprüsünden biîmurur. Tok- 
atayayîası ve yaylanın ormanlık 
«aba ile ittisal eylediği açık era- 
rnri takiben Aktepe, karakoyak- 
kaŞk zirvesinden biîmurur Deve 
tepesi re  çıplak sabayı sırtların 
MHfl4ea3k? 3k temas ettiği nukatı 
Raraziraret. Bozziyarei katır- 
Ç2ynx Safeğen göMüşmez, Koca- 
haSL y jîd teo . çidemli. kkıbçkaya 
noktalan sırtlarım takiben Cucak- 
<fer? kaşL garben Cucak zirvesin
den ayrancı istasyonuna giden ve

kızıl yar önünden geçen âdi yolu 
takiben toroslarda Sathı mailin 
ilk sırtla temas ettiği noktada gök 
kuşak ve şimalen mezkûr nokta
dan geçen sırtı takiben torosta 
kuzğunluk. kıcılcalar ve medetsiz 
mevkiine müntehi hudut ile tâbdit- 
edilmiştir. Haritası myrengi, ye 
kati mesafe . usulde tanzim ve 
tersim edilmiştir.

Ormanın sabası iki imletme kıt'- 
ası addile 28764,10 hektar! baliğ 
bulunmuştur.

Tavsifi, meşacir sunufu esnan 
ve amenajman plânları: A. ve B. 
serilerinde tahlili sak amebyelerinC 
tevfikan âlâ derecede bulunmuştur. 
Akçam için 150 katran ve ardaçl 
için goknar için müddeti detör 
160 olarak bulunmuştur.

Tahammülü senevi: Kıtâi?’̂ ^ -  
venin A. harfile işaret edilen 
Cehennemdere kıtasından 9122M3 
Çam 246 M3 katran 6o5 M3 köjmaf 
ve 1510 M3 ardıç ve B- harfile 
işaret edilen Cucak dere kıt’asm- 
dan 11S90 M3 Çam 3398 M3 kat
ran ve 680 M3 köknar M3
ardıçki her iki kıt"adan' bir sene 
zarfında mecmu olarak 21012 M3 
çam 3644 M3 katran 1335. M® kök
nar 2199 M3 ardıçki ceman 28110 
M3 hasılatı haşabiyenin ihracı 
lâzımğeîmektedir.

Sazak ve Çulluca derlet ormanı 
Antalya vilâyetine tabi Aiaiye; : 

kazasma mülhak Gazi paşa nahi
yesi dahilinde Raladıran Çayı 
kurbunda denize 7 saat mesafede
dir- Harita ve plânı gurup reisi 
Sadullah Bey tarafından tânzim 
edilmiştir.
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A d a ^ 'n m  Pm  Ormamnda cesim bir Lariço çamı. [Ağacın dibinde bulunan 
4 metretik mira cesameti hakikiye için iyi. bir nisbet ölahiUr]

İ
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• Direvli *
KeYetvss Tekste1 Karsağa
x*. İ3& karyeleri üe bunîann

İPPİ ve m eralan dahi

0£pg|sön Hududu: Sim aleti Gök-
sâtoöe MN&Ş Ahmet öldüğü*. Şark an 
^NSkabuarna,. Tente ve Kaladıran 
^jcv Cec&uben Bozkaya* Şeşi tepe» 
Karatece, Alacık Direvli kop* 

gsurben Direvîiçayı, Kevens 
H H 9  Borbaşt, Göksinir tepesi 
î*x t̂i&riie mahduttur.

Ormanın haritası: Kat'ı mesafei 
sefâ&ye usulde mesaha edümiş 
^iöesiahada mü -lamel alet; teodo*

Vaziyet coğrafıyesi: Anadolu.. 
Tötoe silsilesi rî in Akdeniz sahilini 
talebeden cenubu garbi koüarma 
sneoşûp Bozkaya ve Erenler dağı 
E H  müteaddit şuabatmdan ibaret 

cenuptan Boz kayamdan kara 
tepeye kadar rnümtet olan bir 
srrt. şimalden Göksmir tepesinden 
:»aş-;ıyarak Sama burnunda hitam 

^^faife jğayet sarp diğer bir sırt, 
ve şimalden kaladıran şayi garbın
dan mebdei Genens. müntahası 
lerevli namı alan çay ile aynl-

S*ıaİr S Orman cerutraodaki dere* 
W  daâmSfceryan olmak, yağmurlu 
sasaanktrda ve dağlarda fazla kar 

mevsimlerde cervan
e a a e k i S - .  i  o ü .a ' B

Kahcsran ırmağı üe Din. nli ça
yı B9 dağâı akmaktadır. Bu çay- 
Iarr> «gaman civantrdaki yatafcîa- 
nrekto keıeste nakh her mevsim
de m&esk&c değilse de kaladıran 
d e r d e  zankalarda keres- 
t? nadt$ed8eh&r»,
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Direvli çayı Gazipaşa nahiyesi 
merkezi çıvarm dan geçerek Akde- 
nize munsap olduğu gibi Lale ve 
Kaladıran ırmağından, Kaladıran 
iskelesi kurbünde denize kavuş
maktadır. Denize mesafesi altı, 
yedi saattir.

Yollar : Orman derununda esas
lı yollar yoktur. Direvli köprüsü 
civarından başlam ak üzre korkalı 
tepesi civarına kadar im tidat eden 
ve 40 - 50 sene evvel yapılan yol 
1 zamandan beri metruk bir halde 
kalmıştır, araba nakliyatına müsa
ittir. Diğer yollar adi patikadan 
ibarettir.

Erazinin teşekkülâtı: Erazi se r
pantin ve sahuru kilsiyeden mü
teşekkildir. Bazı kısımlarda Değir* 
men taşlan  mevcuttur. Bazı yer
lerinde hayvanatı naime müsteha- 
satm a tesadüf edilmektedir. İklim 
mutedildir ormanların en yüksek 
mahalli göksinir tepesi civarında 
olup 1400 metre iröfamda korkalı 
tepesi 1350 ve Boz kaya tepesi 
1300 Sote karyesi civan 1100 ye 
diğer mevaki 300 - 900 metreye 
kadar irtifa ibraz etmektedir.
. Eşçan mevcude:

Orman derunundaki şeceri aslî 
çamdır. Nevahıî ülviyede kattan, 
köknar, aşağılarda piraal, Sandal 
ve saire gibi eşçanye muhtelifeyede 
tesadüf olunmaktadır. Orman ko
ru ve Baltalık olarak iki şekil ib
raz etmektedir. Koru menatıkmm 

AyİâbS^iklermde katran, Ardıç al
çak mahallerinde karaçam ve Ak
şam esçan ahzî mevki etmiştir.

Baltalıklarda ise : Birer muhte
lif eşkâl olup Bazı mahalleri te-
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mamen meşelik bazı mm takalarda 
ise m eşe. .Sandal, pırnal, fîlarya 
ve saire gibi Çşçâr mahlûtundan 
ibarettir.

Baltalıklarda: Ekseriyetle kâdi* 
men çam eşçarmm katından mu- 
tahassıl bazı açıklıkların ta ria  be
linde istimal olunarak • bilahara 
terk olunmaları yüzünden, husule 
gelmiştir.

I - -Sam-Samanlarda bu ğtbi tapu
suz m ahallerin . ta rla  olarak istim a
line katiyen m üsade edilmediğinden 
eraziî mezkûrede kısmen çamlık ve 
kısmen m eşe ve sair eşçardan 
müteşekkil baltalık ormanı haline, 
münkalip olmaktadır.

Orm an - tak sim atı: bir idare 
mratakası kabuledilm iştir.

Ormanın v ü s a t i t a h d i t  olunan 
y e  10376,40 bektare baliğ olan 
. Ormanın sahasının 3462.50 bektan  
-Sarıçam Ve 1279,90 hektarı meşe; 
İ230.10 . bek tan  k ö k n a r, - katran , 
51 hektan katran, 9 hektan 
■tiföek A^kstval;, 472,30 hektarı, 
köknar, çam ve 256.50 h e k ta n , 
köknar, katran, çam, andız, ardıç, 
kayacık ve :;Sâire mahîûtu ve 1048, 
60 hektan meşe, sandal, pırnal, 
fılarya, v e sa ire  mahlutu, şye 275,7 
hektan meşe çam ve saire ve 709 
hektarı çalı halinde meşeliği havi 
mera, ve 2131 hektan taria  210 
hektan çıplak saha -'758 hektarı 
taşlıktan ibarettir.

Emraz ve ;afat. ve tahribatı 
- meycüde i'.îîöşçârde haşarat tahri- 
batma tesadüf edilmemiştir. Meva- 
kii munhatada kızıl çamlarda «çam 
kese tırtılı > denilen tırtılın vücu
duna tesadüf edilmişsede miktarı

cüzî oîduğudan pek o kadar tah
ribatta  bulunmadığı an îaşıfrm ştîr.

Devrin in tih ab ı; yapıları tetîri- 
kat'V e VecarÜbü fenniye neticesin
de çam  eşçarm m  80-90 ve köknarın 
140- 160 seneîri arasında, iktisaden 
deyrei kemâle vasıl oldukları tahak
kuk etmekte olduğundan devrin de 
ona göre itası icab ed e rsed e  eşçarm  
m etanet ve mukavemeti, fazla 
olanlarına ticaretçe daha ziyade 
rağbet edildiğinden eşçan  mezkû- 
renin bir m üddet daha te rekknf 
devresinde bulunması tebezzür ve 
in taş için m üsait bir fasıla verilmiş 
olması için devrin 150 köknar 
için kabulü münasip- görülmüştür, 
ve edvan mezkûrede Çam için 
yirmişer sene fasıla ile 5 'asır ve 
köknar için 50 sene müddetle üç 
asra  taksim edflnnştîr, tehammülü 
senevi çamın maluliyet ve zayiat 
hisseleri hariç olarak 16427 M3 
kat* edileceği ve köknardan başkaca 
verildiği takdirde işbu müddet 
zarfında /3  659/ m etre mikâp 
k a ti lâzımgeldiği tahakkuk etmiş 
ve plânlar d a  olveçhiie derç ve 
imlâ edilmiştir.

H

Ormanda mevcut ağaçların cin
si: Orman mütecanis Akşamdan 
ibarettir, tek tük Ardıçlara, Sedir
lere tesadüf edildiği gibi yabani 
erikler, ahlat üe. yemişenîere de 
ra s t gelinmektedir., E şcan asliye- 
den gayri ağaçlar 5 ten dun bir 
nispette mahlut bulunduklarında n 
Orman mütecanis Akşam meşcereri 
olarak kabul olunabilir.

H ---------------- ------------—  V;î : î
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m u;Vf ililen  Av hav*
Ava dahil olan

Sansar,
DoeHWu Avı ve ha ttâ  Parsı mev-

sfekte olduğu gibi
Kektik Bıldırcın ve saire-

jsfii

Chmearfa verilen işletme devri. - 
S S S p i  4tf.âsü İıaesb ve .azamî 
naVt ?enıin edebileceği müddet 
îsaasttı itibara alındığı gibi tec.es- 
sŞteâafe asütevsssıta Grafikonunun 
$<pce«?&öfâti devriye grafikonunu 
kaî ettiği noktaya tekabül eden 
yaş ta  rm a n  dikkate alınarak 
< D erir > 150 sene olarak kabul 
e^&emştir.

Ormanın vüs'atı.- Bötön Saha 
1352.04 hektar olup mezkûr saha
m a 729.62 hektarı ormanlık. 1.50 
iğ i  arazii baliye 600.02 ha. erazÜ 
mezruadan ibarettir.

Tahammülü senevi: Umum sa- 
îöteaa serveti haşabiyei mevcudesi 
38591. m3. olduğundan devir
150 ve Asır müddeti de 50 sene 
« a ra k  kabul edildiğinden senevi 
tehauamüî yekunu 771.S22 metro 
mik*ap elde edilir fakat tebammülü 
^aev S t mezkûrun içerisinde malûl 

#*? çÖ ^keşoar mevcut olduğundan 
yüzde 20 tenzil edildikte GİT .458 
rr-^- “ebammülû senevi elde" edil*

B P j * -7** plânı. I  Her maktam 
HB senelik tehammölö bir senede 

edsfecek vç kat'iyat güren 
î^^ktaa heç seneden sonra avdetle 
mütebaki beş senelik fcehatnmül 

- fc&t v e  îbnaç edecek tir. Kat ıyat 
pîan? «-»a?»' üzerine tertip ve

o

tanzim kılınmış isede bu tarzdaki 
kat'iyatı müteakibe usulü vaktile 
vekâletçe kabul edilmemişti.

Teşcir p lâ n ı: Eğer ormanda 
Serpme snretile teşcırde muvaffa
kiyet hâsıl olursa hu suretle ve 
aksi takdirde N orman derununda 
bir fidanlık ihdas edilerek mezkûr 
fidanlıktan elde edilecek M elerle 
teşcir ameliyatına devam edilecek
tir.

Bucak karamuk hususî ormanı
Orman Antalya vilâyetine tâbi 

Elmalı kazası Eşrafından Süleyman 
ağa zade Ömer ağa ile merhum 
İdris ağa vereseleri büyük oğullan 
Ahmet ve Rıza beyler ve Dudu 
hanımların Ba senedi hakanı uhdei 
tasarruflanndadır- Haritası mühen
dis Mazhar ye muavin Geyat B. fer 
ve Plânı grup Reisi Sadullah bey
le orman mühendis muavini Mus
tafa oS’urî bey tarafından tertip 
ve tanzim kılmmıştır. Ormanın; 
Karamuk kıt'aSı Karamuk karyesi
nin cenup cihetinde Bucak kıt’ası 
da Bucak karyesinin garbı .cenubi 
cihetinde bulunmaktadır her iki 
ormanın vasatında “Avlan., gplu 
namile bir gol mevcut olup her 
iki ormanın da arazisi içerisine 
dahil olmuştur.

H ududu: Şimalen orman müte-1 
sam fı Ömer ağa ve merhum İd- 
ris ağa vereseleri Ahmet ve Rıza 
beyler ve Dudu hanım arazii 
mezru ası.

Cenuben: Sanağaç deresinin 
Avlan gölüne munsap olduğu nok
tadan bed üe j |  numaralı sınır ta 
şından geçerek dere imtidadmca 
| |  numaralı taşa  ve oradan hattı

Sayı : 32 13 İ

müstakim üzre Kızıl dere üzerinde 
numaralı sınır taşı ve Kızıldere 

boyunca uçoluktan | |  tmmaralı sı
nır taşı ve mezkûr taştan hattı 
müstakim üzre sıra karam uklara 
§§ numaralı sınır taşm a ve orada 
hattı müstakim üzre başöluk'ta 
H numaralı sınır taşm a

G arben: Mezkûr taştan hattı 
müstakim üzre şeytançukuru içe
risinde | | !  numaralı ve daha ileride 
“7„ “S>, numaralı ve Oradan pey- 
nirdeliğı mevkiinde 1| i numarah 
smır taşm a oradan hattı müstakim 
üzre 2§5 numaralı sınır taşm a ve 
oradan hattın imtidadmCA ince- 
bei’de ™  numaralı smır taşm a ve 
oradan hattı müstakim üzre dönek 
taşından j |  numaralı smır taşm a 
i | j |  oradan hattı müstakim üzre 
eğirdirli sahranci’na ve badehu yine 
hattı müstakim üzre samanburun 
tepesindeki W  numaralı sinyal 
mevkiindeki taşa ve oradan yine 
hatti; müstakim üzre 2f® numaralı 
sınır taşm a ve oradan Kurbande- 
resi imtidadmca orman m utasam - 
ftnm arazii mezruası dahilinde ve 
derenin onnan müntehası nokta
sında î6 smır taşı 

ğstrkan : Orman mutasarrıfının 
arazî mezruası ve badehu Avlan 
gotile mahduttur.

Karamuk ormanının hududu: Şi
malen haydar gediği ve mezkûr 
gedikten %2 numaralı sınır taşı;, ye . 
oradan hattı müstakim üzre Deveci 
yatağı ^  numaralı smır taşı ve 
oradan Akarcaderesi başma müm- 
te t hattı müstakim üzre 6§§, i l  | |  
1| | , f f lH B j j  *11 numaralı smyaİ 
taşı

G arb en : Mezkûr taştan bed de 
orman mutasarrıfımn gâvur Ab 
tarlaları ve bucak karyesi arazisi 
ve Avlan gölü

Şarkan : Heydar gediğindeki ka
zıktan bet île Kara bey] e rçn kuru 
üzerinde S  numaralı sınır taşm a 
ve oradan sahranca ardıçlar tepe
sinde §§ numaralı sınır taşma ve 
oradan hattı müstakim üzre Kor- 
kuyu’da f* ve | |  numaralı, sımr 
taşlann

Cenuben : |§ numaralı sınır ta- 
şından başhyarak hattı müstakim 
üzre fi numaralı smır taşm a ora
dan hatti müstakim üzre Haçku- 
yusunda |  numarah taşa  ve yine 
hattı müstakim üzere gevenli çu
kura |H numaralı taşa ve oradan 
yine ziyırcınin kuyularından geçe
rek hattı müstakim üzre 2f7 ve kö
tekti deresinin başında 2f ° , ~f nu
maralı taşlara ve mezkûr dere 
boyunca, şamkuyusunda 2| 1 numa
ralı sınur. taşmdan bilmürür san  
dere’yi takiben kızıldere'deki | p  
3  numaralı taşlan  geçerek Avlan- 
gölü kenarındaki mezarlık yanında 
S  numarah sınır taşm a müntehi 
olur.

Yâziveti topografiye ve coğraf
iy e ^  : Orman toros silsılei cibatimH 
cenubu garbı şuabatından teşekkül 
etmiş yekdiğermdeft ayrı iki kıt*- 
adan ibaretir.

Karamuk : Kıtası Sakarçağıl 
Baş alan dereleri arasm da mah
sur esaslı olarak üç ve tali olarak 
yedi adet sırttau müteşekkildir.

Bucak kıtası da esaslı olarak 
Bucak ve Darboğaz dereleri ara
sında müteaddit ufak dereler ile



?îmrks>ç::: ve m üteaddit
mütevekkildir.

Karamuk orm anındaki derelerin 
şark^ doğru bina- 

g lİ f f iH  utm anın heyeti umumiye* 
^  şarka müteveccih bulunmak* 
Sadsr.

: BeÖi başlı daimî akar 
Satar ro k tu r  bucak kıtasında mü- 
temddıt su  akıntıları mevcut ise  de 
-rsbetep, daha uzun olarak bucak 
d tte sâ e  Darboğaz d e re s i mev-

K aram uk'ta dahi m üteaddit de* 
reler mevcut olup en büyük, dere», 
îe r  Stğırçayı deresi. B aşaîan de 
residir. Umum dereler daimuîce* 
revan olmayıp yağmurlu zam an
larda  içlerinde su bulunmaktadır.

YoÖan : Karam uk orm ani dem- 
"âsisûda patika neyinden m üteaddit 
yollar m evcuttur bu yolların en 
mühimlerinden birincisi Teke k a r
yesi civarından başlayıp bidayeten 
ormamn hududundan ve bilahere 
orman derummdan geçen ve Tem- 
t e y e  ^iden yol diğeri Avlan kar
yesinden be t ile orm anın Uçoluk 
mevkiinden dahil olarak cenup 
hududunu takiben Başoluk mev- 
kande Tem re yoluna birleşen yol, 
üçüncü Avlan .karyesinden gol 
civarında ormanın hududu dahiline 
giren Fmike Elm ak . adi yoludur 
b 'm lardan m aada orm am n dahi- 
Soâe nterakâ  muhtelifeye giden 
patika yollan n^vcuttur*

Tcşekküİââı arziye: Ormamn a- 
rarisi «m«ariyet itibarile kalker 
kayalarından müteşekkil olup yer

yer kum taşlarile  şisti kayalar da 
mevcuttur.

Orm anın iklim ve mevkii, coğ- 
rafiyesi: K ipertin haritasına naza
ran  °36/35 tuîi şarki ve hattı ü^tü- 
van; n °30 derece arzı şim alisinde
d ir binâenaleyh iklim ekaîimi mıi- 
tediiei harre  raeyam ndadır orm a
nın. en yüksek m evkünm  sathı ba
hirden irtifai “ 2100.. d iğer mevki
leri 1200 - 1300 m etre arasında 
tebalüf eder ve iki k ıi 'a  arasında 
1043 m etre irtifam da yer yer dağ
lar yükselmektedir.

Cinsi e ş c a r : eşilin  asliye ka
trandır bunlardan m ada pırnal, 
meledğiç, akçekesme, akkünlük 
ve saire m evcuttur yükseklerde 
ekseriyetle katran  ve m ünteşir hali 
iştirakte ardıçlar m evcuttur.

SahasL: K aram uk serisi <2582, 
50 > hektar olup < 1301,90 > hek- 
ta n  koru «1235,50» h ek tan  b a lta 
lık <43.30» arazii mezruadrr. Bucak 
serisi 14646.80> hektar olup« 1756; 
10 > h ek tan  koru <2247,00 > hektai* 
baltahk « 943,70 » hek tan  ta rla  
m era çıplak araziden ibare ttir ki 
her iki Orman k ita s ı  « 7229,30 > 
hektardan ibarettir.

P lânı Kompinîr te  filehen fab- 
verk usulile yapılmış Bucak k ı ta  
Sanın tahammülü senevisi « 3212,. 
800 > m etre mikap ka tran  « 294, 
150 > m etre mikâp ardıç. Karmuk 
îat'asm dan 11471 > m etre mikap 
katran  «335-800» m etre mikap a r 
dıç ki ceman her iki seride «463, 
800> m etre mikap katran  ve «029,. 
950’ m etre mikap ardıç eşcan  k a t 
o lacak tır .
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ûrmaacihk** 5

Damping

îvtti -ta lan larda  İktisadî ve u- 
muaı; m atbuatta Sovyet Rusyası 
tararından yapılmakta olan (Dam
ping) yani piyasayı fethetmek me- 
seîesî mevzuubahis oluyor. Bu 
damping orman piyasalarım da pek 
riy&de alâkadar eder.

Rusya harbiumumiden evvel de 
cihan kereste piyasalarında büyük 
twr rol oynardı ve bu gayet tabi
idir. çünkü Rusya dünyada en çok 
orman sahibi olan memlekettir. 
|  Rusvanm umum orman sahası 
yedi yüz milyon hektar kadardır). 
Fakat kereste piyasasında Rusya- 
nm şimdiki vaziyeti Harbiumumi
den evvelkinden çok farkhdır: es
kiden Kanada, İsveç ve Finlan
diya Avrupa piyasalarında Rusya 
iie rekabet ederlerdi ve muhtelif 
memleketlerin malı tahminen ayni 
flatia arzolunurdu. Şimdi ise vazi
yet büsbütün değişti Ruslar geçen 
seneden beri rekabet kabul etme
yecek derecede ucuz mal arzedi- 
yoriar. Neticede ormancı memle
ketler dehşetli zarar ediyor ve ha
li hazırda Kanada, İsveç ve Fin
landiya gibi ihracat yapan memle
ketler bile kendi dahilî piyasala- 
rn-ûâ da Rus mallan de rekabet 
ecenûsyûriar. Bu sebepten mezkûr 
ormancı memleketlerde orman sa
nayi ve ticareti görülmemiş bir 
kriz içerisinde bulunuyor...

Acaba bu vaziyetin sebebi ne

dir*? Nasıl olupta Rusya keresteyi 
bu kadar ucuz satabiliyor*? Bu 
suallere muhtelif membalarm ver
diği cevaplar da ayrılık göze çar
pıyor. Şöyle ki:

1 1 1 Sovyet hükümetinin izaha
tına göre Rusya’da sosyalizm usulü 
idaresi tahtında istihsal tarzları o 
kadar tekâmül etmiş ki, mahsul ga
yet ucuza mal oluyor ve şimdiki 
ucuz kerestenin piyasaya ârzoîun- 
ması sun’î ve muvakkat bir şey 
olmayıp nihayetsiz böyle devam 
edecekmiş.... Yani fiatlar ueuz ol
makla beraber rentabİütesi de 
temin edümiş demek oluyor,..

( 2 )  Ucuz mal arzetmekle Şov- 
yetler,- bütün dünyada hüküm sü
ren İktisadî bukranı daha ziyade 
teşdit etmek isterler, iktisadı buh
ran işsizlik tevlit ediyor, işsiz halk 
yığınlan ise propaganda için m ü
kemmel bir zemindir. Neöçede 
kapitalizm dünyasının yıkılmaşi 
tesri edilecektir. Bu gaye için 
Ruslar zaranna mal saiayor.

( 3 )  SovyeÜer nesuretle olursa 
olsun sağlam ecnebi dövizi tedarik 
etmek isterler. Ecnebi dövizine 
ihtiyaç işe meşhur beş senelik İk
tisadî plânı tatbik edebilmek için 
lâzımdır, çünkü plân mucibince 
tevsi edilecek fabrika ve umum 
sanayi için hariçten külliyetli mik
tarda makine teçhizatı satın almak 
mecburiyetindedirler. Sovyetierin
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kendi paralan sie memleket hari
cinde kıymetini büsbütün kaybet 
mistir. Bu şıkta da SovyeÜer mal- 
lanm  zararına satıyor demektir.

( 4 )  Sovyet Rusyasında istihsal 
masrafı çok azdır ve dolayısile 
kerestenin maliyet fiatı pek ucuz
dur. Fakat zajmımea bunun sebebi
ni sanayinin tekâmül verasyonali- 
zasyonunda değil başka memba- 
larda aramak daha doğnı olsa 
gerektir.

Ucuz kereste ile dünya piyasa
sını doldurabilmek s im  acaba bu 
dört şıkın hangisinde gizlenmiştir*?

Esas itibarile orman ticaret ve 
sanayii spekülâsyon ve ajiyotaja 
pek az müsait olan bir sahadır. 
Harbiumumiden evvelki senelere 
ait kereste piyasasındaki fiatlara 
dikkat edersek oldukça muntazam 
ve mütemadi tezayüt görebiliriz. 
Halbuki başka bazı ticaret ve sa
nayi • emtialarının fiatiarı hazan 
büyük nisbette değişiklikler arz 
eder.

Meselâ, maden veya petrol sa
nayiinde her hangi bir yerde ma

den veya mazot ihtiva eden su hü
rün keşfedilmesi, fiatl&rm «virde;;- 
bire imfiesmı mucip olur. Ay m 
veeihle madenlerin tükenmesi f> 
atlann fırlamasına sebebiyet verir. 
Ormancılıkta ise böyle beklenil
meyen sürprizlere ihtimal yok gibi
dir, sara dünyada mevcut orman
lar meydanda ve onların verebi
leceği tecessüm at ta  nisbeten ma
lumdur. Tabiîdir ki teknik icatlar 
ve şimdiye kadar yolsusluktan 
dolayı ihraç edilemiyen orm anlara 
yol inşa edilmesi cihan piyasasın
da tesirini gösterebilir, fakat bu 
gibi hadiselerden husule gelen fîat 
temevvüeatı katastrof derecesine 
çıkamaz ve devamla krizlere sebep 
olamaz. Rusya’da  ne bir yeni kaşif 
yapılmış n ed e  Siberyanın ekstan- 
sif ormanlan işletilmeye başlamış
tır. Binaenaleyh Sovyet’lerin cihan 
piyasasında yaptıkları damping’a 
yukarıda zikredilen birinci izahat 
sebep olarak gösterilemez. Dola- 
yısile son üç izahatı sebep olarak 
kabul etmek mecburiyetindeyiz.

Müh. Yakup

mm



H ___ ■- , > • ■ Sayı-32

Ayı
- Asa f Cemalden -

Vvf&fc t a y raea  biZde şehirliler bile 
H memleketimizde çok buîu- 

| f l  H  hayvanlarından belki eti 
I g g P İ  fftinrıri rfrihyrilr bu bahsi 
sröe»  dercedivoroz )

Ayı <Ursas) ön on ve arka ayak
larında beşer parmak vardır ye 
^fesudan üzerine basarak yürür 
Xımaklan kavi ve bükük, kuyruğu 
fosa ve kıllar arasında saklı, kafası 
$$rûk vücudu sakil ve kaba, burnu 
gs&sgSl  kulakları mutavassıt cesa- 
rse tte S r.

Aymm  gıdası hayvani dır. Efc 
İ l  kadar Elma* Armut. Mısır. 

Kocayemiş ve emsali orman ve bag- 
çelerde yetişen meyvalara da bayı
lır. Anadoîuda mısır zereden köy- 
Sfenm dom uzla hemen hemen hem 
ayar düşmanıdır.

Türkiye'de bulunan ayılar Ur- 
açfces ^İemîen Avrupa boz ayı- 

laartam bir nev'i talisidir. Postu sarı 
esmerdir, az çok koyu boz renge 
taharrü l eder. Bayaz gerdanlığı

Ayafîann birçok envai vardır ve 
zaanokîmıyor ki hepsi hakkında 

3S*ö»se& vçrçböecek a v a  nadir bu- 
h&mr., Kürrei arzın bütün envarnı 
‘e rm s k  icm evvelâ kutuplara gide
rek H |  kilogram ağırlığında beyaz 
!SP 7 ir şuur» Amerika'nın Koşoz 
dağ2arn>dâ dolaşarak Alaska'dan 

İcadar bütün cibali ge

zerek esmer siyah beyaz burunlu 
ayılan ve sonra da Rusya'ya gidip 
Siberya ayısını.. İskandinavya'ya 
geçerek buraya mahsus olanı Is
panya, Eransa ve Türkiye'de Avru
pa esmer ayısının muhtelif envaaıı, 
Orta Asya'da Türkistan dağlarında 
kar ayısını. Kişmir civarım altüst 
ederk kara ayıyı. Hindistan'ı geze
rek Beyaz burunlu hususî ayıyı ve 
nihayet Tonkin civannda bulunan 
küçük Hindistancevizi ayısını gör
mek iktiza eder. Eğer avcımızın 
ömrü vefa ederse Çin ile Tibet ara
sında yükselerek beyazlı siyahh lef 
keleri olan Babadavut avısım da 
görmelidir- Kont Edmond ayılar 
hakkında bu malûmatı verdikten 
sonra; bütün taharrivatıma rağmen 
ancak Akar ve Hindistan siyahi ce 
Kişmir ayılarım görebildim diyor.

Mumaileyhin kavlince Türkiye'de 
bulunan ayılar adi Avrupa boz ayı
larının bir nev'i talisidir.

Ayı ormanlık mmtakalardan u- 
zaklaşmaz, buralarda bulunan me
şe. kayın gövdelerindeki delikleri, 
taşlar arasındaki kovukları mesken 
ittihaz eder, kayın meyvası meşe 
palamudu, geme mantarı gibi şey
leri yer. Hiç birşey bulmadığı tak
dirde kökleri, kuru yapraklan ve 
titrek kavağın ince sürgünlerini yer. 
Buğday, mısır ve patates tarlala- 
nnı alt üst ederek karnım doyurur.

Savı : 32 19

Ayı ihtiyarladıkça honhar olur 
ki bu da belki bir defada lüzumu 
kadak mebzul ve kavı gıda tedariki 
maksadından ileri gelir. Boz avı
nın koyunu dağa kaldırdığı, hatta ça
tısında bulunan delikten girdiği bir 
ahırda Öldürdüğü bir .eşeği yine ça
tıdan. çekip götürdüğü rivayet olu
nur. Arılara., ağaç gövdelerindeki 
ve taş kovuklarındaki yabani ko
vanlara veya yüksek dağlara, yayla
lara çıkarılmış ehlî kovanlara mu
sallat oldukları vak id ir.

Avı kendisine dokuuulmadığı 
man zararsız bir hay vandır. insana 
tesadüf- ettiği vakit uzaklaşır, fakat 
yarali olduğu zeman müthiş bir su

r e t te  müdafaai nefseder. Bu husus
ta  Larus kitaphansinin avcılık kita
bından şu parçayı naklediyoruz :

- < K ar ayısı avcılarmm birçok 
kâza ve tehlikelere uğradığım işidi- 
yoruz7 ben tesadüf ettiklerimi bilâ- 
müşkilât değilse de bilâtehlike öl
dürdüm. Filvaki bunlari bulmak ve 
öldürmek güççedir fakat 4000 met- 

"yeden yüksek mmakalarda kolayca 
keştölund aklanndan bazı tedabire 
riayet edilerek ateş edildiği takdir
de kolayca itlaf edilebilirler. Ayıya 
hiç bir zeman aşağıdan ateş etme
melidir. Hayvam eğer inde ölme
miş ise (ki pek ihtimâl dahilindedir) 
Aacmın üzerine atılmak ve derisini 
pahalıya satmak için bütün meha- 
retini ve iktidarını sarfeder. Eğer 
düşmana tesadüf ederse burnunu 
ve kafasını tehlikeli surette parça
lar. Ayının tırnak yaralan çok 
fenadır. >

Kış mevsimine: doğru ayı kül
liyetli miktarda kayın fıstığı, kes

tane, meşepaianjuiu yer re yağla 
mr. Altı yosun ve oiîaria örtülü 
fena bir in yapar ve havalar bozu
lunca derince bir uykuya dalar. Ayı
nın kış uykusu taraz dağ sıçar? m m. 

vkirpinin ve yılamn uvkııs» gibi ha- 
kiki bir kış uykusu değildir. Kışın 
gıda bulmanın güçleşmesinin tab'an 
tenbel olan ayıyı nisbî bir uyuşuk- 
luğa sevkettrği zannediliyor. Açtık 
da uyuşukluğu izale edecek yerde 
tezayüt etmektedir. Ayı. postunun 
kabalğına rağmen soğuktan çok 
müteessir olur, yüksek dağlardaki 
aylıar hakiki uyuşukluğa müşabih 
bir hâl arzederler. Vadilerde yaşa
yanlarda buhâl vaki olmadığı gibi 
ehlileştirilmiş olanlar için temamen 
gaynmalûm bir şeydir. Kutuplarda 
yaşayan beyaz ay ıd a  müthiş so
ğuklara rağmen kış uykusuna yat
maz. Beyaz ayının sıcak memleket
lerde uyumadığı • kışın ve kânunu
sanide yavrulamasüe sabittir. Fili 
takarrüp geçen senenin temmuzu 
ile eylülü arasında olduğuna göre 
gebelik müddeti altı aydır. Kâbü 
efratta dişi her defasında büyükçe 
bir sıçan cesametinde iki tane ve 
vucutlan pekaz kıllarla mestur 
yavru yapar, bunlar altı ay kadar 
meme emerler ve dört aylık iken 
bir köpek cesametinde olurlar. Bu 
esnada valde artık avlanmağa çı
kıp getirdiği gıdayı yavrularının 
önünde parçalar, onlara müntehap 
parçalan verir. Çingeneler onun bu 
gaybubetinden istifade ederek yu
vasından yavrulan aşırırlar. Yavru 
doğduğunun senesinde bulûğa erer 
Yeni dişiler ekseriyetle tek yavru 
doğururlar. Genç aymm etinin yağ
lı taraflan lezzetlidir.

Y ıl: 3
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Avv.are- tırmandıkları
çffra »yTtnHM>mnniyf̂ ini izhar

V f

»n sök'.ıe viTukte çıkar- 
tüçüfc çocuktan korkut- 
^ndurulmuş masallardan 
Bok ayı hiçbir zaman aba
nmaz. belki ayağa kalka* 
esreye kadar uzanabilir. 
1 Hindistana mahsus olan 
in en küçük nevi olan

«s bazen ve nadiren muattar 
fini pek sevdiği Emvoa ağacı- 
rrmandığını rivayet ederler* Ma* 
b ayı yüksek mahallerde du- 
|3 bekler ve aşağıdan hiç teh*

20

like hissetmeden geçen küçük hay
vanların üzerine kendini atabilir. 
FırtmaU havalarda pek çok gök 
gürlediği zamanlarda ayı ininde 
durmaz, diğer zamanlarda yuvası
na istirabate çekilir. Ayıyı kolay 
kolay ininden çıkarmak kabil de
ğildir.

Ayı umumiyetle pusuda, takip 
ile avlanır. Bizde ayıyı inin civa
rında pusuda bekliyerek ve. yahut 
inine tussü verip dışan çıkararak 
avlarlar ki bu son tertip çok teh
likelidir. Karadeniz taraflarında 
avm  ekseriyette kapan ile tutarlar.

Say* i 32 21 -

Kargı çiftliğinde

JM

Ağıdaği ormanının Amenejesini 
ikmal ederek merkezimiz olan 
İstanbul'a dönerken Biga civarında 
bulıman Kargı çiftliği namındaki 
hususi bir ormanın amenajesi için 

İlmir aldık. Mamafih ötedenberi 
Kargı çiftliği şöyle büyüktür, böyle 
güzeldir diye işitiyorduk. Nihayet 
Ağı dağının. İşi bitti, bizde Bigaya 
döndük, ve orada bir kaç gün 
kaldıktan sonra çiftliğe gittik. Ben 
kendim eskiden çiftçi olduğum için 
bilhassa', büyük bir hususî çiftliği 

l^ö^ejrdvçok  merak ediyordum... 
Çiftliğe geldiğimizin ertesi günü 
ormâtn dolaşmaya, bir göz gezdir- 

1 meye çıktık. Şunu da kaydedeyim 
-ki çiftlik binaları kırık dökük 
yanmâcüiışf kuğladan { kerpiç ] inşa 
edilmiş bir kaç ambar ve ahırdan 
ibarettir. Sabahlayın avluda 50-60 
kadar inek ve dişi mandalar duru
yordu. yanımda ‘ bulunan çiftlik 

: adarblarinm . birisine kaç adet 
inekleri olduğunu sordum. Öküz-., 
lerle beraber ikibine vakm oldu
ğunu söylediler... Derhal fikrime 
binlerce okka süt, fıçılarla yağ,ve 
peynir, geldi hem de fstanbul'alO-lö 
saat mesafede... ne kadar imkân
lar var... O sırada iki adam inek
lerin araşma girdiler ve Meksika 
çöllerini, pamrfas: ve prerileri ha
tırlatan hareketlerde bulundular: 
sırıklara bağlı ipleri uzaktan

ineklerin boynuzlarına geçiriyor
lar [ kement ] ve böyleee yaka
layıp sağıyorlardı - Bir an için 
bizim sığırları bizon ve Mongofis- 
tandaki yak sığırlarına benzettim 
yalnız şu fark ile ki o zamanlar 
oraya gitmek için medeniyet mer
kezi olan Avrupa'dan beş ay lâ
zımdı halbuki Bigadan İstanbul'a?! 
Her sabah abnan süt miktarı...
70 okka -İmiş.- Yağ ve krema çı
karan makinelerini görmek için 
bir karanlık ambara girelim, bir 
tanecik ufak süt şentrofuji yağ 
fabrikası... göstermek ve izahat 
vermek lütfunda bulbnan hizmet
çiye teşekkür ettim, ve avluya 
çıkarak arkadaşlarla beraber bey
girlere binerek eraziyi dolaşmaya 
çıktık. Önümüzdeki sırta çıkınca 
geniş ve denize doğru alçalan düz 

• erazi gördük. Çiftliğin vüs'atı 
( 50001 İ beş bin ) hektara vakm* 
son devirlerin rüsubi suhurlan 
üzerinde husule gelen, bire onbeş 
yirmi verebilecek toprağı - var- 
Arazinin en mühim parçası Deme- 
toka çayı kenarmde tahminime 
göre 2,500 .hektan bulan çayırlık. 
Burası her ilk baharda taşan sular 
altında kalıyor ve tabii surette 
gübreleniyor. Voîğa’nm geniş çayır
larını hatırladım, ötede beride 
tüten ot tazyik  fabrikalarını. Deniz 
boyuna gelince ot b&lyalsnm <la
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gördüm. san ıvoktc pis kokulu 
ekseri g*ia hassa lorun kaybetmiş 
bir kay ytU balya ot. Bu kadar 
yayungtn mahsulü semeresi» Çiftli- 

TMffitf tulfi kısmı, az dalgalı. 
I  ^  »İNf't4ork* kat « dilen, düz sırt*
| "k>*H**r çak ümflslü toprağı havi 

«rasKİen ibarettir.
Sığ «tenderde su yok ve içer- 

îeıi 15^H) yaşlık meşe baltalıkları 
İp  mesturdur. Biçare orman zaten 
yetişmesi için azıcık muhafaza 
ester, nasılsa hu cihet bir uz temin 
edilmiş: koca çiftlikte yegâne yüzü 
güldüren nokta bu meşe baltalık
tandır. Oııuıı da sebebi: erazi mah
sulleri meyamnda bulunan orman 
intişar sahası dahilinde yetişmesi 
için hemen hiç saiy istemiyen bir 
mahsuldür. Tabiata terk edilirse 
Marmara sahillerinin kendi kendi
ne kamilen orman olacağı şüphe
sizdir. Kargı çiftliğindeki meşeler 
mevsimi tenebbütte yağmurlar az 
olduğu için bonitetleri üçfincüden 
yüksek değildir, derelerde tahtel- 

rz suların yüksek olması dere 
yataklarındaki ağaçlann daha boy
lu olmasını temin etmiştir. Erika 
fundaları katiya t sahalarını işgal 
ederek meşe ile mücadele etmek
tedirler. Dereleri ihata eden düz
lük ve sırtlarda gayet kesif taba
ka teşkil eden çayır otları yetişi
yor, ve meşenin bıı sahalarda 
tohum v&sıtasile intişar etmesine 
büyük bir mania teşkil etmektedir. 
Erazi. ümüslü tabaka altında 
kumsal ve az çakıllı olduğu için 
istenirse teşcir meselâ burgular 
vasıtası i c çok kday yapılabilir. 

BakaJıkhrm  sığındığı derelerin

arasındaki geniş ve düz sırtlara 
dikkat ettim. Çok münbit âz, çok 
stepleri andıran toprağı var, bu 
toprakların boş durduğunu görün
ce esbabını sordum, ne ekersen 
serçe hepsini mahvediyor dediler. 
Serçe mahvediyor diye erazi ekil- 
menıesi fuhafıma gitti, buradan 
beş adımda köylülerin ekilmiş tar
lalarına baktım... Anladım ki bu
nun aksini isbata kalkışmak boşa 
emek sarfetmektir.

Bir defa deniz kenarına gittiği
miz zaman sahilde beş, altı yüz 
metre genişliğinde ve kilometre
lerce uzanan kumsal erazi nazarı 
dikkatimi celbetti, burası şüphesiz 
hnbubnt yetiştirmeğe müsait değil
dir, fakat zanmma göre sahilçamı 
ve yahut başka bir cins ağaç dik
mek suretile bu geniş araziden 
mükemmel istifade edilebilir. Bu 
düşüncemi çiftlik sahiplerinden 
birine izah etmeye kalkıştım, ne 
suretle tohum tedarik edilerek na
sıl tecrübe yapılacağım anlatıp 
mektebimizden tecrübe için biraz 
fidan istenebilir derken çiftlik sa
hibi bana dönerek kemali ciddi
yetle bilir misiniz ne dedi. Efen
dim siz kış için nane kurutur 
musunuz?,,.

Bu klassik cümle ölünceye kadar 
hatıktmda kalacaktır...

Çiftliğin bulunduğu ova avcılık 
noktai nazarından şayanı dikkat 
bir mevkidir. Yüzen kuşlar yani 
kaz, ördek, kuğu ve saire sonba
harda İstanbul boğazından geçin
ce Marmara denizini katederler 
ve Biga’nın şarkında kalan ova 
üzerinden kestirme İzmir körfezine

Sayı : 82 28 Yıl : 8

ve cenubî Anadolu sahillerine gi
derler. Bir gün çiftlikte çakşırken 
binlerce turna ve saka kuşlarının 
( Pelikan) geçtiğini gördük. Turna
lar o ovada tevakkuf etmezlermiş. 
İlk ve sonbaharda cenuptan şima
le ve şimalden cenuba uçan kuş
lar meselâ kazlar, ta  buzlu şimal 
Okyanosundan kalkarak nehirleri 
takiben ta  Mısır’a kadar inerler, 
fakat bu uzun seyahat esnasında 
ötedenberi muayyen bazı mevki
lerde dinlenmek ve beslenmek için 
tevakkuf ederler. İşte bu tevak
kuf yerlerinin biriside Karabiga 
ve Biga’nın şarkındaki ovadır... 
Eskiden bu ovada epeyi sülün de 
bulunurmuş, şimdi muhteşem sü
lün yerine mütevazi keklik vardır 
ve sabahları kurak - kak kurak-kak 
diye öterek avcının gönlünü şen

lendirir. Bazı ecnebi memleketler
de, büyük hususî çiftlikler ziraat 
ve ormancılıkta terakki ve yeni 
likler hususunda ön safta giderler, 
ve bütün memleket için bir nöron- 
ne teşkil ederler; iş mikyası büyük 
olunca tekniğin son tekâmülâtsu- 
dan istifade ve sermayenin bir 
idarede toplanması istihsalin ucuz 
laşmnsında ve cihan piyasasında 
rekabet edebilmesini kolaylaştırır.

Kargı çiftliğinde gördüğüm ata
let ve işsizlik maatteessüf şimdiki 
buhranlı seneye mahsus değildir. 
Arzımızda, fenne kulak a sınayıp 
eskiden kalma babalarm usulde 
idare edilen herhangi bir iş iflâsa 
mahkûm dur. Niçin bizim hususî 
çiftlik sahipleri bu kadar geride 
kalmış.

Y a k u p  A p a n a y

'1
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itteairîı İli Haydar
İS T  A XB C L

Emmöuü Selâmet Ham birinci kat No. 1

Odun ve kömür üzerine

Toptan muamele yapılır

Telefon - İstan b u l : 1088

Ur,lif. nüsha»! kalıuan'ıifUr. diğer Iıu^lıalar «i., Ütmek Üzeredir, 
E i nu>İKiliiruii mıuamiamak istiyenierin mecmua müdürlüğüne mü*

l£ a?e  aeaâcezzm iz İsumbıd Türi«*\ic Türkiye ormancılar cemiyetinde

A m S  je ra itf — Bir seneliği on iki nüaim itıimnîe 3(Jü. alu aylığı loû  ku- 
ı^len için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

i

rnıan v t
Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından ayda bir çıkardır

S a ji:  - 3 3 T EŞR İN İSA N İ Y a l: 3

İlk Türk Ormancıları
Ali Rıza Beyin muhtasar tercüme!

Merhum A li B uu  2>. .

Ormancılık tarihimizin kıymetli terimizi tanıtmak maksadile 
bir hatırası olarak saklamak ve  muamızda neşredilmek üzer, 
bütün meslekdaşlara meslek büyük- çen nüshamızda intişar

mec-

eden
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raipSİ Wvm y*atsa&d& isini »kro* 
kınan meribunı Ah Hıza beyin bir 
İ hHİ (ll%lı$üHifilı m uhtasar tercürocı 
l i k u  yüksek oruıaıı mektebi Rektör* 
katottu dalalet ile teinin ve dercettik 
K uartette ormancılığımızın teessüsü 
tankı Hakkında en mevsuk malû
mat» edinmemize 'yardım eden 
aıerhum tmunaileyhin mahdumları 
Sadi bey efendinin bu büyük lütuf* 
tam a teşekkür etleriz- 

«

Ali Rıza Bey Burdur mutasar
rıfı Rodos hanedanından Kuman- 
varı zade Mehmet Raif Beyin 
mahtumu olup 1255 senei hicriye- 
sinde İstanbul'da doğmuştur.

İrfaniye mektebini ikmalden 
sonra 1272 senesinde Babı âli 
tercüme kalemi hulefahğına tayin 
olunmuş ve 1274 senesinde nisbeti 
kalenıiyesi baki olmak üzere o 
sene küşat olunan Orman mekte
bine devama memur edilmiştir. 
Mezkûr mektepten 1277 tarihinde 
rütbei rabıa tevcihile mezun ol
duktan sonra orman idaresi henüz 
teşekkül etmediği cihetle rüsumat

idaresine intisap ederek Istan- 
bul'da ve taşrada rüsumat memu
riyetlerinde bulunmuştur. 1283 
senesinde orman idaresinin teşek
külü üzerine evvelâ maa Edremit 
Biga ve mııahharen Cezairi Bahri 
sefil orman ser müfettişliklerinde 
bulunnnıuş ve 1289 -senesinde 
İdarei merkeziye seyyar Ser Mü
fettişliğine tayin olunmakla bera
ber fevkalâde ehemmiyeti haiz 
bulunan Bosna orman idaresinin 
tensik ve ıslahına memur edilmiştir.

Bosnanm istilâsı üzerine İstan
bul’a avdetinde seyyar ser müfet
tişliği vazifesi baki kalmak üzere 
evvelâ Orman ve Maadin Meclisi 
Âzalığma ve muahharen Orman 
Heyeti Fenniyesi Âzalığma tayin 
olunmuş ve 1325 senesinde talebi 
üzerine tekaüde sevkolunmuştur.

Devlet ve memlekete bilâfasıla 
Elli beş sene hizmet etmiş olan 
mumaileyh 1331 senesinde Üskü
dar’da vefat etmiştir. Fransızca, 
Almanca, ve İtalyanca lisanlarında 
tekellüm ve kitabete muktedir ve 
mütetebbi bir zat idi. Allah rah
met eylesin.

..........  ■ ------  Sayı : 38 Sayı : 33 3 Yıl: 3

Büyük Ormancılar

Gayer
Oormancûiğtn (üçler). (altılar) diye atıtlan büyük sim alarınt (Orman ve Av) da 

meslek arkadaşlarıma kısaca tanıtmağı tecrübe etmiştim. Bugün yazacağım  
zatın hayatı üzerinde iltizamla fazla duruyorum. Çünkü Gayer; Hartig, Cotta 

veya Hundeshagen gibi ormancılık havarileri arasında sayılmamakla beraber 
bize yakın bir mazide, 19 cuncu asrın ikinci ntsftnda ormancılığa yeni bir ruh 

nefheden, onu yürümek istidadını gösterdiği yanlış yoldan çeviren büyük bir 
rehberdir. Harig veya Cotta’y ı biz artık ormancılık tarihinde okyuoruz. Gayer 
ise dünkü hocamtzdır. Feyzinin tesirlerini bu gün de görüyoruz: temel onundur, 

binayı biz yükseltiyoruz.

Gayer Bavyara’lıdır; 1822 birinci 
Teşridin 18 inde (Speyer)de doğdu. 
12 yaşında ebeveynini kaybetti. 
İki kardeşi daha vardı. Babadan 
kalan ufak miras hissesini alan 
Gayer Münihte mühendis m ekte
bine girdi. Çocukluk senelerinin 
tatlı tasavvurlarını takip ederek 
riyaziyat ve tabiiyat okumak, 
mimar olmak istiyordu- Lâkin 
çocuklukta başbyan talisizh'k peşini 
bırakmıyordu; parası bitmişti, mi*

‘ | P |  * -C; m ar olamiyacaktı. Nihayet ormancı 
olmağa karar verdi.

Gayer ormancılığa çabuk ısına
madı. O zamanın ormancılığı onu 
p ek te  sarsmamıştı. 1843 senesine 
ait bir batırasım  anlatan üstat: 
«Yeni mesleğimde bana ilk ğün- 
den itibaren pek ağır vazifeler 
verdi. Beni hasta, ihtiyar bir bek- 

< çinin yamna muavin yaptılar.
Amirim olan bekçi bana, kart 
meşcerelerde tebzir maksadı ile

damga yapmak için çekici gönderdi. 
Aldığım emre göre kayınlar a ra 
sında bir çok yaşb meşeleri, her 
tarafta  müsavi bir kayın gençliği 
elde edecek tarzda çıkaracaktım. > 
Ü stat bu sözlerle o zamanın or
mancılık vaziyetini çok güzel anla
tıyor ve şikâyet ediyor.

Bekçi muavinliğinden sonra bir 
amenajman hey’etinde çalışan 
Gayer hey’e t reyisinin kızı ile 
evlenerek mihnetti hayatına ilk 
defa hakîki bir saadet getiriyordu. 
Bundan sonra Speyer orm an 
müdürlüğünde vazife aldı ve ora
daki ilim mahallimde malûmatını 
tevsi etmek firsatıni-buldu. 1851 de 
m ıntaka bekçisi, 1865 te fen 
memur vekili oldu.

Tekrar orm ana kavuşan üstat 
şehirdeki İlmî mahafil ile müna
sebetini kesmedi. Aym sene 
(Aschaffenburg) daki orman mek
tebine ikinci profesör oldu. Bu
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tarihten itibaren Gayer ilini ve 
Imvî4u:ui girdi, ders vermekle 

^ liu td ıu ı scyahatiar yaptı 
pil üKmradftiı yazdığı iki büyük 
t-ısenne esaslar hazırladı. (Orman- 
çgÜfc iitık u  usulü) nii 11J 1863 te

Ş | ş a
ve ormancılığın Münih darülfünu
nunda okunması tekarrür etmişti. 
Bu suretle Gayer Münih’e geldi 
ve ormancılık ( istihsâl ilmi ) pro
fesörü oldıı. Bir müddet sonra 
fenni talıarriyat istasyonu müdür
lüğünü de uhdesine verdiler.

Prof. Gayer

O  zamanlar orta tahsilli hir 
raüesseseyı geçemiyen Aschaffen- 
hursr mektebinin kapatılarak mes
i r e  tise mezunu talebe alınması

f l» Halefleri tarafından zamana göre 
tdtemmftl ettirilsıiş olan bu kitap mü
derris lhÂU<T Tevfik Âli Bey tarafından 
Tttrfcçeye çevrilmiştir.

1880 de fennimizin büyük âbide
lerinden birisi olan (\valdbauorm an 
yetiştirm e ilmi) ni neşretti. Bu 
kitap orm ancılıkta b ir inkılap 
yaratm ak için icap eden bütün 
düşünceleri toplamıştı. Medenî 
lisanlara tercüm e edilldi, dünyanın 
her tarafında okundu ve dim ağlara

mmm
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nur verdi. Bu kitap için Mayer.» 
Yeşil masada değil, ormanda
yazılan bir eser» der.

Gayer’in orman yetiştirme de 
koyduğu esaslar Bavyera devlet 
orman idaresi tarafından resmen 
kabul ve tatbik edilmiştir. Bavye- 
ra ’da halâ üstadın meşhur (Feme- 
Ischlağ-kümevari seçme) usulü ya 
olduğu gibi veya başka usullerle 
kanşık olarak tatbik olunur.

Gayer ormancılık tahsili 
den kendi kendine yetişmiş ve 
yükselmiştir. Bedbaht gençliğine 
mukabil mes’ut ve şerefli bir ihti
yarlığa nail olan üstadın ne va
tanda, ne de ecnebi memleketlerde 
mazhar olduğu büyük ihtiramlar, 
eserlerinin gördüğü emsalsiz muvaf
fakiyetler karakterini değiştirme
miş, her zaman makul ve mütevazı 
kalmıştır.

Ankara. 22.1130

Recep
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Seçme ormanı ve amenajmanı
Geçen sene Forstmeister «Dan* 

sttcker* serm e ormanı hakkında 
sûndiye kadar ̂ k a n  yazı ve kitap- 
kaan en mufassalı olan ve hep- 
H H  hulâsası denebilecek, kıymetli 
fear i.tap  yazdı. Bn eseri okuduk
tan  sonra bizde hüviyyeü lâyıkı 
£e OHunmamış olan seçme ormanı 
hakkında bir makale silsilesi yaz
mak, bilhassa seçme ormanının 
amenajmanından bahsetmek isfci- 
yordum.Bu yazınm; kendisinden ileri 
geri çok bahsettirmesi icap eden 
Türk amenajman talimatnamesinin 
îaihik mevkiine konmasının arefe- 
sâne srast gelmesinden bilhassa 
menmanurn-

1. Seçme ormanının mazisine 
bir nazar

Seçme ormanı ve tabiat ormanı. 
>» Seçme ormanından bahs et
meden evvel bizder bazen yer bul
duğu görülen yanhş bir kanaata 
işaret stmek için seçme onnam  ile 
tab iat ormanım veya tabii ormanı 
kısaca teşrih ve aralarındaki farkı 
tespit etmek lâzımdır.

Seçme ormanı, toprağa özerinde 
gayri müsavi boy ve kuturda ağaç 
iaşsyan ve ağaçlan; en kartlan ve 
büyükleri en üstte, daha gençleri 
merdiven basamak]an şeklinde alt 
alta  taoa£aiar teşkil eden, bu su
retle  dalgalı |J 8  tepe çatısı ile be
ra b e r  azsmdi kapaklığı ihtiva e l e 

yen orman şeklidir. Muhtelif yaş 
ve boydaki ağaçlar ya teker teker 
ormana serpilmiş veya küçük bü
yük kümeler halinde bir arada, 
fakat bu kümeler ormanda dağuıık 
surette bulunurlar. Seçme orma
nında kart ağaçlarla gençlik fert 
halinde yan yana dururlar.

Tabiat ormanı ise farklı bir ya
pıya maliktir. Gençlikte bazen seç
meye yaklaşmakla beraber - top
rak ufak sahalarda sık sık değiş 
m ezsede ekseriya aşağı yukan mü 
savi yaşta, hiç olmazsa müsai boy 
da ağaçlardan mürekkep bir hal 
arzeder. Gençlerle kartlar yan yâna 
bulunmazlar. Karışıklık (mahlûtiy- 
yet) seçme ormanmdakinden daha 
az ya büyük grup veya j kıt’alar 
halindedir. Tensil de büyük kıt’a- 
lar halinde olur.

Tschermak’a  göre tabii orm an 
gençliğinde seçme ormanı yapısı 
gösterse büe kesilmediği için genç
ler büyüyerek. teeessümden kalan 
katlara yetişirler, bu suretle orman 
takriben müsavi doyda ağaçlardan 
terekküp etmiş bulunur, binaenaleyh 
amudık apalıkk bulunmaz .

Pek dokunulmamış Anadolu or
manlarının görebildiğim kısınılan 
tabii orman karakteri göstermek
tedir. Seçme ormanı ve ona ben-, 
zer muhtelif orta (mutavassıt)' şe
killer de eksik değildir.
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: Seçme en eski orman işletme 
şeklidir. Ormandan ağaç kesmenin 
mubah olduğu, ormanlara kim se 
nin sahip çıkmadığı eski devirler
den, ormanların bir mal, bir mülk 
haline geldiği deyirlere ve hatta 
ormancılığın birilim halinde teşek
külüne kadar ormanlarda yapılan 
kesim intizamsız bir seçme kesimi 

.idi. Keresteye ihtiyacı olan kimse 
en yakın bir ormana gidiyor, ara
dığı ağaç veya ağaçlan kesiyor, 
fenasını, incesini ilah.

Ormanda bırakmak suretile 
farkında olmadan kabataslak, kâh 
aşın, kâh noksan, intizamsız bir seç
me yapıyordu.

Herkesin toprağı hudutlarla ay- 
nldıktan sonra bu intifa bir az de
ğişti. <Mal canın yungasıdır» diye 
düşünen orman sahipleri, hükümet
ler ağaç, sarfiyatında düşünmeğe 
başladılar. Yoksa kesim gine tek
nik itibariyle eskisinden çok farklı 
değildir.

Muntazam ormancılığın doğduğu 
yerler olan F ransa 'da ve alman 
dili ile konuşan memleketlerde daha 
14 üncü asırda bazı uzak gören , 
müellifler bu tarzdaki orman işlet
mesinin zararlarım  anlattılar; hü
kümet idareleri de ormanlarla meş
gul olmağa başladı. Bü cereyan 
uzun müddet tektük vak'alar ha
linde kaldı.

iS incı asrrn genç ormancılığı 
kurtuluşu bu intizamsız seçme usu
lünü kaldırmakta buldu. Bunun 
yerine kıt’a halinde kesim rağbet 
gördü. Seçmenin devlet orman 
idarelerinde yeri kalmadı. 18 inci

asırdaki bu cereyan 19 oncu a sor 
iptidalarında G. B. Hariig m urş- 
riyatile kuvvet buldu.

Seçmenin aleyhinde kaydedilen 
başlıca noktalar şunlardır: Seçme 
en eyi ve ekseriya tohumluk ağaç
ları kaldırıyor, orm anda ağaçlıklar 
meydana geliyor, orman gittikçe 
seyreliyor ve hayvan sürülerinin 
yardımı ile bu zaten fena idare 
edilmiş orm anlar harap oluyor.

H. Gotta da seçme ormanını 
b ilhassa. amenajman noktayı naza
rından tetkik eyîiyerek bu orman
larda muntazam bir idare ye işlet
me şekli tespitindeki güçlüğe işaret 
ediyordu. Bununla beraber bugün 
muhafaza ormanları dediğimiz ev
safı haiz ormanlarda seçme kesi
min ipkasını tavsiye eyliyordu. 
Hundeshagen, Heyer gibi müellif
ler de seçmenin aleyhinde idiler .

Bu suretle orm anı 19 uncu asır
da ehemmiyyetini temamiyle kayb
ederek yerini, dam a tahtası biçi
minde tanzim ve m aktalara taksim 
edilmiş, çoğu traşlam a kesilen mü
savi yaşlı Fahverk ormanlarına 
terk eyliyordu.

19 uncu asrın  nihayetlerinde 
Gayer’in neşrivatile seç m onnam  
gene kendinden bahs ettirmeğe ba§r 
lamıştı. Gayer ve arkadaşları seç
m e ormanım müdafaa ediyorlardı. 
Seçme ormanının aleyhtarlan  ile 
G ayer ve taraftarları arasında
uzun süren m ünakaşalar başlamıştı.

Gayer , tr;aşlama kesim veya
siper usulünd<i mütevali kesİmler-
le tensil netiçesm de; elde edilen
müsavi yaşlary binaenaleyh şakuli
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kapalılıktan < v&m ah tabakalardan) 
mahrum. ruıgâra hertaraftan ma
nı* BN*şverelerm orman toprağım 
aaif düşüklüklerini; buna mukabil 
seçtne o 1 seçmeye benzer orman 
şekillerinin başlıca faydaları top 
ra^ı evi muhafaza etmek olduğunu 
söylüyor ve seçme şeklinin bilhas
sa fena topraklan ıslah edeceğine 
kani bulunuyordu. Traşlama kesime 
ancak evi topraklarda cevaz veri
yordu. Bunlardan maada seçme 
ormanının don, rüzgâr, kar kır
ması, kuraklık, haşarat ve ilah : 
i  karşı daha mahfuz olduğundan; 
seçme ormanında yetişen kereste
nin daha makbul hassaları olduğu
nu , daha çok dayandığım, daha 
kesif ve mütecanis teşekkülâtta 
bulunduğunu müdafaa eyliyordu E 
Gayer en mühim noktalardan biı i 
ve bugün bile muhtelif kanaatlara 
zemin olan hasılat mıkdan mes’* 
elesinde seçme ormanının müsavi 
yaşlı orman faikiyyetini iddia 
ediyordu .

Dalıa kalabalık olan seçme şek
li aleyhtarlarının başında bulunan 
Fürst; seçme ormanının toprağı 
muhafaza ve kuvvetini idame etti
ğini teslim etmekle beraber ancak 
eyi topraklarda (Gayr’in makûsu 
iddia) yer bulabileceğini, gölgeye 
dayanıklı ağaçlara inhisar ettiğini, 
tabii afetlere karşı gerçi daha mu
kavim olduğunu (rüzgâr müstesna), 
fakat yetiştirdiği kerestenin bir 
tabakalı koru kerestesinden daha 
fena bulunduğunu, daha fazla ha
sılat verdiğine dair iddianın kavli 
mücerrette kaklığını ileri sürüyordu' 
Bu gün olduğu gibi daha o zama

seçme ormanlarında amenajmanın 
uğradığı müşkülât, yani hasılatın 
ve tahammülün keskin surette tes
pitindeki imkânsızlık ile kesimin 
gençliğe yapacağı büyük zararları 
bilhassa kayt ederek seçme or
manının İktisadî esbaptan dolayı 
hiç bir zaman büyük mikyastaki 
ormancılığın işletme şekli olamıya- 
cağını dermeyan eyliyordu.

Gayer - Fürst partileri arasın
daki münakaşada umumiyyetle 
İkinciler iıak kazandı ve seçme şek
li rağbet bulmiyarak cenubî Al
manya’da, İsviçre’de küçük köylü 
ve camaat ormanlarına münhasır 
kaldı.

Acaba bu gün ormancılık âle
minin seçme ormanına karşı vaziye
ti nedir? Seçme ormanını tetkik, 
etmeden evvel bunu bilmek fay
dadan hali değildir.

Mayr, Bühler, Lorey gibi silvi- 
kültürcüler; orman yetiştirme fenni 
için bir ideal olan seçmenin İkti
sadî ve idari mahzurlarını yad ede
rek ne halin ve nede istikbalin iş
letme şeWi olamiyacağmı söylemiş
lerdir. C. Wagner de aynı kanaati 
izhar ediyor ve seçme ormanını İkti
sadî noktayi nazardan (hayal) deye 
tavsiften çekinmiyor.

Unutmamalı ki her memlekette 
zaruretler başkadır. Orman işletme 
şekli hakkında verilecek hükümler 
de ona göre değişir. Netekim Son 
20 sene zarfında İsviçre ormancıları, 
bu mey anda Biolley, Balziger, Fank- 
lıauser ve cenubî Almanya’da müte
veffa Eberhard seçme ormanını ha
raretle müdafaa ederek raevcudiy-
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yeti iddia olunan mahzurların ber
taraf edilmiyecek şeyler olmadığını 
söyliyerek İsviçre’deki muntazam 
seçme ormanlarını misal gösteri 
yorlar.

Uzun zamandan beri Voıı Kali- 
tsclı . tarafından tatbik ve 1022 
senesinde Mölller tarafından İlmî 
surette tavsif edilen ( devamlı or
man - Dauerwald ) da nihayet bir 
seçme şekli idi D ört, beş sene 
müddetle kendinden çok bahs et
tirip alkış toplıyaıı Bauerwald 1925 
senesinde aynı alkışçılar tarafından 
hezimete oğratıldı.

Bu günkü hareketi tetkik eden 
Dengler’e göre : « Seçme ormanı, 
tek ağaç usulü idaresine müncer 
olan çok ince, çok san atkârane bir 
işletme şekli olmakla beraber asıl 
bu sebepten tatbiki müşkül bir 
şekil alır, ve işletme ile işi olan her

şahıstan yüksek hassalar talep eder. 
Büyük orman kıt’alarıuda aııeak 
idare ve işletme mmtakalarınm kü
çültülmesi ve memurların çoğaltıl
ması şartı ile mümkün olabilir.

Orman yetiştirme fenni noktayı 
nazarından büyük ınulıassenatı ol
makla beraber yalnız gölgeye mü
tehammil ağaçlara, bilhassa gök- 
nara uıüsaadekârdır.

Diğer orman şekillerinden fazla 
hasılat verdiği keyfiyeti teayyün 
eimiâ olmadığı gibi bu hasılatın kıy
meti de münaziünfihtir. Almanya 
seçme şeklinin tatbikine müsait 
değildir Bununla beraber seçme 
ormanı ormancılar için zengin bir 
tetkik ve tetebbu meubaulır ve 
daima olacaktır.»

R ec * p

bitmedi
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Fıstık çamının Anadolu'da intişarı
KafcılP 

M. Mcueftür

iMukavelisi müddetinin hitamı 
geçen sene avdet eden 

I I I I İP  vekaleti orman rautahassısı 
l^rofesor Bemhart tarafından yazı
lan l»u yazı Alman dandroloji Ce- 
ssâyeti neşriyatının 1929 senesi 41 
mımaraîı nüshasından naklolun
ul nşt e r . )

Profesör Dr. Krause 1926 se
nesinde D. D. C. nin neşriyatmm 
5 aumarah nüshasında Fıstikçamı- 
nm Anadolu'da intişarına dair ma* 
lûmat vermiştir. Ben 192$ senesi 
laartmın ortasından itibaren Tür
kiye İktisat Vekâleti nezdinde or
man müşaviri sıfatile çalışmakta
nım ve hu zaman zarfın da Anadolu'
nun muhtelif mmtakaîarmı ziyaret 
ettim. Bmaenaley Krause'nin Fıstık 
çammın Anadoîudaki ıntişarma dair 
Î926. da verdiği izahatın seyyabat 
lerimdeki roüşabedâtima istinaden 
ikmaline roüsadelerini rica ederim.

Ben Anadolu'da bir taraftan 
R ze ile Trabzon arasmda Karade
niz sahSindeki d a la rd a  bulunan 
ormanlari ve diğer taraftan İnebolu 
Hİ Adapazarı arasmda ve Adapa
zarı «varındaki Süleymaniye or- 
rasasms: Marmara havzasındaki dağ- 
lsâ ^ te :;:^teaadağı. Atndağı orman- 
B K  Anadohman garp sahillerinde 

"iı. Balat(Aalaçam 
4sej). Ayvalık. Bergama. Feciye 
(JCaştadagı) ve Torosîarda Pdzan-

tıhan fle Mersin arasındaki vePo- 
zantmın şarkındaki ormanları; Ana
dolu dahilinde Eskişehir ormanla
rım ( Türkmendağ.* ve Mflıah^Çık- 
dağı) ve Kızılırmak, Akdağmadeni 
civarındaki Akdağ ormanım:Anka
ra Yozgat. Sivas. Kayseri. Kırşe
hir. Samsun. Amasya. Tokat, An
talya. Adana. Konya. Halep, Af- 
yonkarahisar, Kalecik, ve Çankırı 

P Civarlarım gezdim. Avrupa Türkiye* 
sinde şark .şümendiferleri müca
virindeki Çerkeş köy'den Karadeniz 
kenarındaki Midye ve Burgaz ora
dan Marmara kenarında Rodosto 
mmtakalarmda gezdim. İstanbul 
civarındaki Belgrat ormanlarını da 
gezdim, şu suretle Türkiye'nin bü
yük bir kısmmı gördüm.

Bu seyyahatlerimde berveçhiati 
rnıntakalarda Fıstık çamına.tesadüf 
ettim.
A -  Anadolu'da

1 — Trabzon civarında Kaİane- 
ma deresinde

2 — Kozak çayında
3  — Antalya. Aydın ve İzmir'de
1 — Üsküdar mmtakasmda

B — Avrupa Türkiye'sinde
5 — İstanbul, civannda

1 — Fıstık yammın Kalanema dere
sindeki mevcudiyeti

Kalanema deresi Polathane ci-
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vannda Karadenize munsap olur. 
Derenin mecrasmca yukan doğru 
çıkıldıkça takriben sekiz kilometre 
gidildikten sonra sol sahilinde Ca- 
ira'nın karşısında Fiştik çamlarına 
tesadüf olunur. Dere yatağı takri
ben 1200 metre irtifamdadır. Çam 
İ s t  m üteferriktir.

. Bunlar eskiden mevcut kapalı 
meşçerelerin bekayası manzarasını 
arzetmektedir. Ağaçların kâffesi 
yakma odunu yapılmak üzere bu
danmışlardır. Mahrutlarınm toplan
madığı ve meyvasmm da yenme
diği muhtemeldir. Onun için bu 
civar Sakmlermin bu ağaçların ida
m esi^ için bir alâka gösterdikleri 
yoktur. Bunlar ancak odunundan 
istifade ediyorlar. Sebebinin; Trab
zon civannda btl çamlânn tohurn- 
larmrn temamen kemale gelmiye- 
•rek lezzetsiz olmasından ileri gel
diğini tesbit mümkün olmamıştır.

Fıstık çamlalnnm bulunduğu m a
ile diktir. Çamların altındaki saha 
fakir mera vazifesini görmektedir. 
haricen hemen hemen gayrı mah
suldar tesiri hasıl etmektedir. Ha
len. müteferrik meycut ağaçların 
vaziyetine nazaran vaktile burada 
meşçerelerin işgalettikleri Sabayı 
100 - 200 hektar kadar tahmin et
tim. Bu mmtaka.denize açık fakat 
karaya doğru temamen kapalı bir 
vadidir. Deniz rüzgârlan bu mra- 
takaya ̂ şerbesçe nüfuz ederler. Bu 
rüzgârlar şimal rüzgâarlandır, de
nizin rutubetini karaya getirirler.

Fiştik çamından mada bu mın- 
takada karakteristik nebatat: Pali- 
uriis aculeatus ve Pistacia Lentis* 
cus vard ır.

Arazinin denize karşı olan man- 
zarası aşağıda Kozak çayından 
zikredilen dere vadisinin aynadır. 
Fıstık çamları burada Kozak çayına 
nazaran vadinin daha aşağılarında 
bulunmakta ve Kalanema deresinde 
Kozak çayındaki gibi yükseklere 
çıkamamasmın esbabı Fiştik çam
larının Kalanema deresinde Kozak 
çayına nazaran şimal marazma da
ha müsait olmrsmda aramalıdır. 
Fıstık çamlarının Kozak çayında 
ratip, sualk toprakta ve. buna 
mukabil Kalanema deresinde za
hiren kuru toprak üzerinde yetiş
mesinin sebebi yaz yağmurlan 
nm arasındaki farkla izah edile
bilir .

Anadolu'nun, garp sabilerinin 
cenup ma'razmda yağmursuz- kurak 
bir yaza mukabil Trbazon civarına 
niayus, hziran. temmuz, ve ağustos- 
aylarında 107.4 milimetre yağmur 
düşmektedir. Caira'nın önünde ve 
yukarısında ve şimal mailesinde 
ve Değirmendere vadisinde Trab
zon-Erzurum şosası etrafında hiç 
bir Fıstık çamına tesadüf etmedim. 
Visera'daü itibaren Kalanema de
resinde Rhododendrum ve Azalea 
Pontica'Iar arasmda şark  ladini 
(Picea orientalis) zuhur etmektedir.

Kalanema deresinde Fiştik çam
ları hakkındaki izahatım Doktor 
Krâuse'nm 1926 senesinde D. D. C. 
neşriyatının 272 inci - sahifesinde 
zikrettiği Haudel - Mazettis tara
fından verilen malûmata tevafuk 
etmektedir. Mamafih bu mmtaka- 
mn H  - M. tarafından ziyaretten 
sonra Fıstık çamlcrı daha azal
mıştır.
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^  ıvnı.iuı bflvük
tflüJ»tVrit ağaçlıklar 

p 8 ^  etmiştir. Fıstık 
Hj^Hflj Tffcbzou civarından yakın 
İ i r  ı&tafcfe zsîfto d a  temaraen kay- 
S\V :»s: cûöst&bct d e l d i r .

TV. Krsasse'uin Trabzon civa- 
Soğuksu bahçelerinde zik- 

* HIHH H rB  ç&mlan gözüme iliş* 
r̂ ed*. Zaartımca her halde Fıstık 
n£gHn verii olduğu Kazak çayı 
arsuismin vaziyet ve evsafının 
RBSBffi deresi arazisile mukave* 
sesinde Fıstık çamlarına Kalanema 
deresinde de yerli nazarile bakmak 
H ^E SB  arzederim

Şön*i surette E getirilmelerinin 
rrürnkür. olmadığı berveçlıi âti 
eshamdan da anlaşılın Fıstık çamı 
|bs|  olarak yetiştirilen yerlerde 
ormn mey vasi dolayısile veya İstan
bul'da parklarda olduğu gibi âğa* 
crr.m sekli dolayısile yetiştirilmiş
id ir . Kalanıma deresi halen bir 
park sahası olmadığı gibi her halde 
vsktiîede değSdı. Mevvalar dola* 
tisi ffi de orada yetiştirilmiş değil
dir. Zira orada Fıst»k çamlannm 
m eym larm dan ^^P&eeijSImeinek- 

H 9  vaktile de oralarda bunun 
îjs^klan yenmemekte olsa gerektir: 
a r a  n  takdirde bunun intikal 
etioesi ve ora sakinlerince malûm 
&dhaiatast lâzımdır. Bu varit ol- 
aw4ı «errrt meşçereîer muhafaza 
Jfij imar edilirdi. sun*i surette 
H H B SI1 olsalardı Fıstık çam- 

yenine yakma odun makamında 
başka bir ağaç intihap edilirdi. 
Trabzon civan uda yerli diğer 
ağaç oerflertmn Fıstık çamları 
verm e td u u  odunu olarak temim

dalla kolay ve daha seri olurdu.
Şarki Pontos havalisinde yakma 

odunu olarak kızıl ağaç yetiştiril
mektedir*

Çoruk vadisini maalesef tanıma- 
yorum. Mamafih burada şamfıstığı- 
Pistacia vera olduğu beyan edil
mektedir. Burada Pistacia vera 
|  Şam fıstığı - ile Pinus pinca - 
Fıstık çamının birbirine karıştırıl
ması ihtimali vardır.

Layipcik'tç Dr. Prof Strait Sauer 
mektupla vaki iş*annda Çoruk 
vadisinde Şam fıstığının mevcudi
yetini hatırlayamadığını bildirmiştir.

S — Fıstık çamının Kozak çayın
da mevcudiyeti

Kozak çayı Ayvalık yalanında 
Adalardenizine dökülmektedir. Mi
dilli'ye nazır ve denize doğru açık 
£eniş bir vadi teşkil etmektedir.

Bu vadi karadan Kozak çayı
nın inhinalarında yüksek dağlarla 
temamen kapalıdır.

Vadinin yatağı takriben 400 
metre ve Azarik köy civarında 
500 metre irtifamdadır. Vadi da
hilindeki köylerde pek güzel bağ. 
incir ve badem ağrçlan yetişir. 
Philippson'a nazaran vadi arazisi - 
Anadolu jeolozisi sahife 90 - gra
nittir. Aldığım taş numunelerini 
Saksonya maden ekademesi profe
sörlerinden Dr. Sebrciter tarafın
dan lütfen benim namıma muayene 
edilmiş ve granodiorit olarak tesbit 
olunmuştur. Pbilippson kitabının 90 
mcı sahifesinde: < Madras dağına 
doğrudan doğruya Kozak'ın granit 
tabakası ittisal' eder. Her yerde 
tipik kaya tecezzisi ortada iç kı-

■■■■■ ■■■■■■i
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smıda çukur Kozak ovası 1 400 ) 
metre çukurdur, toprağı "granit 
kumundan müteşekkildir ve Ayaz- 
mant çayı =  Madraş - hattâ Kozak 

Hçayı tesmiye olunur; H  Cenubu 
garbiye doğru yararak ileriler. 
Kozak sahrası Hornbland - Biotit 
granittir. Kendisini cenupta tahdit 
eden Paleozoik şist’ten gençtir, 
bu onu yarmış ve köntakt meta- 
formik olarak değiştirmiştir. >

Philippson’un bu mıntaka hak- 
kmdaki izahatının isabeti karşı
sında ben bir şey ilâvesine'lüzum 
görmeyorum.
|Ş2ikredilcn vadi pek ratıp ye 
menbalan zengindir. Fıstık çamı 
meşçereleri bunun içindedir. Bu 
meşçereler içinde tarlaları ile bazı 
köyler mevcuttur. Bu tarlalarda 
ve aralarında yaşlı meşe ve cevizi 

; ağaçları arasında bazı Fıstık çam
ları da ufak küme, grup ve ufak 
meşçereler. h alinde bulunmaktadır.

. Yadiye Bergama’dan 4 1 saat sü
vari olarak kolayca erişilebilir. 
Bergama’dan gelip yukarıdan aşa-. 
gıyâ vadiye inilirse vadi yakınında 
Pinus pityusa meşçereleri arasın
da müteferrik serenlik halinde 
Fıstık çamlarına tesadüf olunur. 
Kısa bir zaman sonra Pinus pit- 
yusa’lar kaybolur ve artık. Kozak 
çayının saf Fıstık çamı meşçere- 
Ieçi. arasından geçilir. Yukarı bey 
köy civarında artık Pityusa çam
larına hiç tesadüf olunmaz. Yuka
rı bey köyünden Azar bey köyü
ne kadar süvari olarak takriben 
H saatte gidilir. Ve aralarında yol, 
tarla ve köylerden mada temam en 
yaşlı ve yüksek gövdeli Fıstık ça-

mı ormanından gidilir, f  antik çam- 
larmm gövdeleri temameo 
ve göğüs irtifaında 60 - 70 santim 
hattâ kısmen bir metreden fazla 
kuturdadır. İnce ucuna kadar tak
riben 20 - 22 metre ölçülebilir. Yal
nız kuru bir tepecikte çamlar se
kiz metre irtifamdadıriar. Ağaçla
rın tepeleri yayılmış ve temamen mü- 
devverdir, bu yaşlı Fıstık çanu meş- 
çerelerinin tepe damlanmn man
zarası aynile rüzgâr tesirile oyna
mış ve dalgalan sahile yuvarlanan 
bir yeşil deniz manzarası arzet- 
mektedir. Üzümlü Meğri civarmda 
İncir köyde yaşlı bir Pityusa 
meşçeaesine tesadüf ettim . bu 
meşçere de aynile Kozak çayında
ki Fıstık çamı meşçereleri gibi 
uzun gövdeli ve ., dalgalı tepe da
nana maliktiler

Kozak çayı uzunîuğunca mev
cut Fıstık çamı onnam mıntakası 
takriben beş saat imtidat eder. 
Sağ sahilde dört, sol sahilde bir 
saat genişlrğmdedir. Burada mu
rat süvai saatleridir.

Azar bey köyü yakmından yap
mış; olduğum müşahedeye nazaran 
bu mıktarlann tevafuk etmesi /. 
zımdır, süvari saatleri vasati üç 
kilometre hisabedilmiş ve mmta
ka dahilindeki tarlalar nazarı iti
bara almaşşür. Binaenaleyh bura
da Fıstık çamı sahasının 10.000 - 
20.000 hektar kapak meşçereler 
teşkil etmesi tahmin olunabilir.

Bu ormanda istihsalâtı başebiye 
derecei tanededir.

Faaliyet yemeklik Fiştik çamı 
tohumu ve reçineye muni: asırdır,

1 3 -------------------------- ..... Vii
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lasarrufiyema 
^  jjöif» bu öTöiaja
H  ü Uİt. Fıstık ça-

LtMiielhiküu ifiutâsâf'
vöksek kıymeti var* 

muntazaman 
i -• m  ^  nisbeten kolay

1 ve istihlâk aıahafîe'| m | H  vc , . .,
' v .v.^T-ır .^rtürûfeoıfen ve ora-;V r r» § ;

h “akte
S ^ B H  b s« lat  verm rkutür.

^  : jfjyjjii | |  ifadelerine naza-
B  M  B .rt»îer hu suretle tım ar saa eu m elere  »c *

ö lm e k te d ir :
Her ;^acm  te ^ ö i biîâanza in- 

Vtî |p İ  tema 
3»etı B ata  edilebilmek için ferah- 

tabi tutulurlar uçlan 
B B B B  dallarla örtülen alt dal- 
U r mahrut taşıyannyaeaklarmdan 
rs^praktaki mevadı gıdaiyenin mah* 
re t taşıyan üst dallara ve dalcık* 
S S  B B  olarak g itm esini temin 
için budanırlar.

Mahrut verme kabiîiy eti azalan 
« “'■Hrm etrafında hasılatın tezyidi 

beş metre muhitindeki 
rak örtü tabakası yakılır.
Genç Fıstık çamları ra ’yediien 
fBBifena ısırmasından kurtarıl* 
k âda dallarla örtülür.
Mamafih ben bu tedbirlerin icra 
Ebehş olanlarım görmedim. Yere 

»/Sun tohumlan ve çam fî- 
■rsMi va» hemen hemen tesadüf 

Ray hayvanatının ya 
a jiyii yunut pek nadir ve pek 
MhnnNpB iniaş ve tekâmülüne 
«aâr -etmekte olduğu tahmm

3fc çıkarak u*

cunda bir çengel bulunan ince 
Çanar sınğı ile kırarak toplanır. Bu 
-sırık aynı zamanda ağaca çıkmak 
için destek ve çekme çengeli olarak 
ta  kullanılır. Ağaca, çıplak ayvkla 
çıkılır, çıkmayı kolaylaştırmak için 
ağaçları budarken kısa dal uçlan 
bırakılır ve gövdenin kaim kabu
ğunda kertikler açılır. Kesilen mah*. 
rutlar kadınlar ve çocuklar ta ra 
fından ayıklanır.

Almanya’da olduğu gibi mah
lu tlan  kesenler aşağı inip tekrar 
diğer ağaca çıkmayı sevmezler, 
bir ağaçtan diğerine geçmeyi se
verler .

malınıtlar ağacm çiçek açtığı 
seneyi takibeden uçunca -senenin 
şubatından temmuzuna kadar top
lanır. Bu surede çiçek açma ze- 
manı ile hasat arasında - tezehhür 
temmuzda kabul edildiğine göre-üç 
sökeye yakın zaman geçer.

Toplanan mahrutlar ormanda 
büyük yığınlar halinde birktiriKr , 
yığınlar kalın dir dal tabakasile 
örtülür. Bilhassa yaban bomuzları- 
mn hücumuna karşı nıahrutlan 
iyice örtmek ve beklemek suretile 
muhafaza etmelidir. Ağustusta gü
neşe yayılan bu m ahrutlar tarak
larla karıştırılır ve açılırlar. Bu 
esnada tohumlar kısmen yere dü
şer ve kısmen de mahrutun har- 
şefieri ayrılarak serbest kalan to
humlar Çikanlır. Tohumlann kısa 
kanadı büyük levsayüşşekil tohumu 
dislerile tutar. Tohumlann sert 
kabukları bunlan büyük bir mer- 
mer levha üzerinde ve yine mer
merden bir el tokmagile vurularak, 
k ırılır.
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Bu suretle ayni zamanda |o h ^  
mun üstündeki harirî ikinci örtü 
de  birlikte ayrılmış .olur. İç fıstı 
ğm lezzeti fevkalâdedir, bunun mü-, 
nebbih tesiri olduğu talimin olunur. 
Bilhassa pilâva ilâve olunur. Pas- 
tahanelerin bu fıstığa ihtiyaçları 
çoktur. Avrupayada ihracat İzmir 
ve İstanbul'dan yapılmaktadır.

Bir okka beyaz iç iskelede'pi
yasaya göre 1 ,5 -2  lira eder. Tür
kiye’nin diğer yerlerindeki (Aydm, 
İzmir) fıstıkların Kozak çay r fcstı- 
tığıiadan nefasetçe geri kaldıkları 
mervidir.

Kozak çayında her sene mahrut- 
la r toplanır, ancak mahsulün mik
tarı ve tohumun kemal vaziyeti mü* 
tehavvildir. Bazı ağaçların (5 -10) 
sene birbiri arkasına bilâfasıla to
hum „ taşıdıkları söylenm ektedir.

. Fakir toprak akşamındaki ağalardı 
m ahrutlannm  mevadı gıdaıyece 
zengin toprakdakilerden daha fazla 
.oldugUcSÖylenmektedir, bu çam&rm 
düşmanı olarak bu mmtakada Tra 
metes. Pini bulunmaktadır.

3 — F.stık çamının Antalya, Aydın 
y e İzmir de mevcudiyeti

Antalaya Vilâyet merkezinden 
Vilâyet orman müdürlüğü vasita- 
sile Kundu Köyü çam lanndan ko
zalaklı bir da l 'gönderildi bu köyün 
200-500 metre irtifamda olması 
muhtemeldir. Fazla tafsilât yoktur. 
Binaenaleyh bu civarda Fıstık ça
mının intişarı hakkında malûmatım 
yoktur.: 5£jra her nekadar Antaya’ya 
gitmiş isemde Kundu köyüne gide
medim. Antalya’dan Afyoakarahi- 
sanna kadar otomobille olan sey- 
yahatimde hiç fıstık çamına tesadüf 
etmedim. İzmir civarında da biç bir

Fıstık çarm görmedim, Bnrıda/da 
mevcut olanların münferit ağüçjar 
olması lâzımdır. İzmir’in a 
rrnda ve Aydın civarında büyk F*-v 
tık meşçereİ€vinirj bulunduğu ve 
fazla m iktarda tohumlarmın top
landığı mezkûrdur. Aksi takdirde 
Kozak çayı k ö y le r in in  civarında 
kendi ûsüklarm m  rakiplerinin mev- 
cudiyetinden bahsetmemeleri }& 

ğgım dı.

4— Üsküdar civarında Fıstık çamıma 
m evcudiyeti

. Üsküdar civarmda Çamhca’da 
serbes vaziyette yalnız Pityusa ça
mına tesadüf ettim. Üsküdar park
larında ve bagçelerinde Krause’nin 
de izah ettiği gibi Fıstık çamı var-' 
dır. Kadıköyün’de vapur k e le s in e  
yakın yol kenarm daüç büyük, yaşh 
Fıstık çamı v a rd ır .

B § j  Avrupa Türkiye’sinde :

5 -  Fıstık çamının İstanbul civa
rında bulunması

Boğazların etrafındaki bağee ve 
parkların her tarafında Frskk ça
mına tesadüf olunur. Bilhassa Al
man sefarethanesi bağçesinde püî-'v 
teaddit ve güzel çamlar vardır.

- Yaşlı bir Fıstık çamı da Yüksek 
Orma Mektebi civarında (Bağee 
köyünde) vardır. Köy takriben sa
hilden 4,5' kilometre dahilinde ve 
200 metre irtifamdadır.-

Anadolu’ daki seyyahatlerimde 
• tesadüf etliğim Fıstık çam lanndan 

yalnız Kozak çayı ile Kalanema 
deresindeki çam lar bir ormancı ola
rak  bende tabiî mevcudiyet ibraz 
ettikleri ve ancak orm anlarda yeri: 
ve tabiaten mevcut bulunduğa te
hirini bırakmıştan.
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Antalya Orman Amenajman grubunun 
Am enaje ettiği ormanlardan

tn>k<iere ormam
HöWE$vveti nrunazuüntib yâzi- 

Gök d ere baltalık of* 
tiMTıvııf amenajesi aınenajman mü- 

Sîonvmleritiden Aziz ve Oe- 
tarafından *92$' senesi 
kra. ve ikmal edilmiştir 

|îökdere ormanı boca zada Mehmet 
K ash  efendi namında bir zatin b» 

m utasarrıf olduğu iddiasile 
| | « S  buhmduğu ı>ir orm andır hu- 

i m eselelerine. ait mahkeme*
«r neticesinde sahibi iddianın lehine 
hâk&n verilmekle beraber evrakı 
:*>5esi mahkeme! temyizde bulundu- 
H  orman dairesinde muharrer bu- 
h»trltaktadzr. S â n  Antalya kereste 
•Öcesöianndan Mehmet roursi efen
di tarafcadan eşlenmektedir.

îfe rk û  coğrafisi : Avasofva ca- 
şefine nazar.m g  tutu- sark» ile 
|s B | bırmci arz dereeesmde olup 
A staîya'm n takriben sekiz kilometre 

. ş B u r f a  Tororfann bir şubesi olan 
A k i ğ  ve Tarrtsh dağm sahile müm* 
> 6 K araçalı. Karadağ siîsiîei cibah

Vasfvet r e  teşekkül&tı a r  siye 
Udzaiyye : Cenubuodâ K a

n a ra k  tepeden bilitibar şimalinde 
vaki. Karadağm Yayadağma kadar 
d rr* ®  *d*n siîsiîei cibafin sutuhu 
n ıs i i^ î t r te ı  mürekkep olan kıta 
I I I  zayet sarp kils ka
yalardan gg» kfsmı g avn mu-

. -şebcer sahalardan ibarettir arazi 
kâmilen devri salise a it kils kaya
lardan ve bunların tecezzisinden 
mütehassıl ve çakıllı kireçli toprak
la mesturdur. Sathında kireç kısmen 
kille karışıktır.

Yaz ve kış vurut eden ruzugâr- 
laruı fazla bir tesiri görülmemiş 
ancak şark ve cenubu şarkiden ge
len meltem rüzgârı vazm pek sıcak 
olan sahil akşamının hararetini 
cüzice tadil eylemektedir.

Yağmur miktarı her nevi eşcâ* 
rm tenebbütüne beleğen mabelağ 
kâfi isede m ıktan hakikisi te sh il 
edilememiştir. Ormanın en alçak 
yeri 2 metre ( Kuru çeşm e c iv a r ı) 
en yüksek yeri takriben 800 m etre 
( Akkaya te p e s i) irtifamdadır.

Hududu : sahibi nezdinde mev
cut senede nazaran Şarkan Kuru
çeşme, garben Fatm a pınarı, şima- 
len K aradağ , cenuben G ökçevrik 
olup hususiyeti baklanda hükmün 
elyevm kesbi kat'iyet etmemiş bu
lunmasına nazaran şimdilik nukati 
asbve arasından geçirilen hututu 
müştekime ile orman tahdit edil
miştir.

Ahvali mahalliye : Antalya ve 
cineri ormanlarının başlıca ihracatı 
İskenderiye ve B erat a  gönderilen 
fsedr) kerestesi ile pırnal kömürü- . 
dür. Dağlık mahaller Ahalisi, keres
te  imalâtiyle odunculuk ve kömür
cülük ile iştigal ederler.
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Ormanın hali h a z ır ı: Gökdere 
ormam gayn  muntazam olup sarp 
mahallerde k a f i  ve nakil imkânı 
bulunmayan münferit dağınık servi. 
H alep çamı, diğer mahallerde ise 
kısmen P ırna l veya m ahlût halde 
Akcakesroe, Sandal ve Mersin gi
bi eşearden mürekkeptir. Bazı ma- 

|  katida genç ve malûl halde Halep 
i  çamı eşeari mevcuttur.

Usulü idarei m üstakbele: meş- 
çerei asliye basit baltalık şeklinde 
kabul ve idare usulü buna göre ta 
karrür ettirilmiştir. Tefrik- edilen 
raekatiden bazılarında pırnal meşe-1 
si [Q. ilexj münferit ve bazılarında 
ise  mahlût -bulunması hasebiîe. her 
sene her iki taraftan  katıyat icra 
ve iki nevi mahsul alınması temin 
edilecektir.

Ormanın haritası ı .Cânibî ekli- 
m etre aleti ve kati mesefei sem- 
tive ile ormanın haritası alınarak 

'^ ^ m â iy a s m d a ‘ tersim  edilmiştir.
Şekli idare ve envai eşçar: Ba

sit baltalık şeklinde idare edilecek 
bu ormandan Pırnal kömür ve 
odunu istihsal olunacaktır.. Muha
fazaya terk edilen m ekatide: P. 
Haiepensis, Cupressus Comunus 
y e . baltalık mahallerde Q. üex ve: 
Phıllariya, sandal. Arbutus, yabani 
zeytin, 01ex envai eşcar ve şücev- 
rati bulunup Pırnal ekseriyeti teş- 
kiletmektedir-

Ormanın sureti tak sim i: Gök
dere ormanının sahasının ve işlenen 
kıtalarında azlığı hasebiîe. bir iş
letme îatiası ve bir se ti addedilmiş 
ve 35 m aktaa tefrik edilmiştir;, or
manda muntazam yol yoktur. 2,3 
hektarı mezra olmak şartiyle 1401.

8 0  hektar vusatindadrr. Mefcati hu 
dutları s ırtla r ve dereler gibi lüPİv 
du tabiveden istifade suretiyle te* 
bit edilmiştir idare müddeti iece<* 
suma ti mutavassıta! azamiyesi n a  
zari itibare alınarak kömürliğe s a  
lifi pırnal meşesi ve diğer şüceyraî 
için 20 sene devir kabul edilmiştir. 
Ormanın ikinci devirdeki vaziyeti : 
tarzı: katiiyatiö dâ®biki ile birinci 

* devrin nihayetinde kesafeti vahide- 
ve irca edilmiş, sabaları yekdiğeri
ne müsavi olmak üzere. 1 - 2 0  ya
şında 20 m akta hasıl olup 20 va- 

' şm da vahit kesafetteki bir hektar
da 16 M3 odun bulunduğuna naza
ran senede 18.15 hektarda mevcut 
290,40 M3 mahlût ve 5,27 hektar
da mevcut 84,32 M3 mütecanis P ır
nal kat'edüecek vo orman bir şek
li muntazam alız edecektir. Tarzı 
ka t‘i seçme olarak kabul edilmiştir.

Önnanm  tekibinde Fayıstman- 
talin 5  dereceli .hasılat cetveli istfr r 
mâl ohınmuş ve orman beşme i bo- 
nitet olarak kabul edilmek suretüe 
hacim hesabatı ikmal edilmiştir,; 
Pırnalın sikleti ızafiyesi 0,90 ve |  
mahlutun 0,80 ve kömürün nisbeti 
ıstihsaüyesi %  25 olarak - kabul 
edilmiştir.

Ağla- Andızlı Devlet 
ormanı

Gurup reisi Sadullah. Mühen- - 
diş Rahmi ve mühendis muavini 
Cevai, Lütfü, Âdil Beyler tarafın
dan kat'i işletme plânı tanzim 
edilen Ağla |  Andızlı ormanı henüz 
satılmadığından işlememektedir. .

Ağla Andızlı ormanı. Muğla 
Vilâyetinin Köyceğiz kazasa dahi
lindedir.
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OsreNUtia v n jy tti copografiyesi:
OflĞMUSO;;v, ;>- ı vu\» 6İWıl^i cenubu
n m  gaabinadan. şimali şarkiden

(irbiye uzanan bir sırtın
jntfMR «mu vesile şimale müte-
\ u*ailelerden ibarettir. Or

unundan esaslı olarak
deresi geçmektedir.

I B S çayı daimüleeryan oldu-
gondan Si ra deresile birleştiği 
umhaiden kibaren kereste nakli 
kabiliyeti varsa da mecrası dahilin- 
H H  taşların yer yer kırılıp 
zessıîzîrjımesi lâzımdır. Ormanın 

- mevakü muhteîifesinde soğuk gü- 
*«4 9  menbalan mevcuttur.

Ormanın vasatından büyük bir 
yol geçmektedir.

Ormanın tesekküiâu arziyesi :
Orman erazisi Kalker ve Şist kay* 
alarmdan müteşekkildir.Aşağı taba* 
kakırda da daha ziyade şist teşekkü- 
iâh  g&Sptir. Yükseklerde Kalker ka
yaları cesim kütleler halinde bulu
nur- Devri salise ait tabakattan iba 
nettir. Ormanın toprağ ı: Kireç ve 
kum kayalarının parçalanarak 
îafedhvlûnden mütehassiî kireçli 
ve kumlu topraklardır.' Köklice ve 
karaniilli mevkileri oldukça derin 

;̂̂ gŞjp£Ş££;: ;3arabı havidir. Vaziyeti 
coğrafiye : Kipertin haritasına gö
ne hatn üstüvamn 36 derece 35 
dakîka arzı şimalisinde ve Grenviç 

tul mbariîe 29 ve 13 den 
25* ve 17 uıii şarkisinde bulundu
ğuma göre iklimi coğrafisi akalimi 
mute<îu*-derj anaduttur. Sathı bahir
den irofiu, en yüksek mahalli olan 
Akdağ 1756 M en alçak mahalli 
9 9  taşçılar, mevkii 900 M irtifa-

Mı&takai nebatiyesi: Kıtai mez- 
küre dahilinde. tenebbüt ve intişar 
eden eşçar alçaklarda pırnal, 
meşe, Kızılçam, yükseklerde Ak- 
çam, münferit bazı ardıç; ve kat* 
ranlann mevcudiyetine nazaran 
Castanetum mmtakaşı dahilinde 
bulunduğu cihetle iklimin Akdeniz 
iklimi dahilisine mensubiyeti anla
şılmaktadır. Devrei tenebbütiye 
zarfmda hararet 12*25 derece ara
sındadır. İlk ve son baharda fazla 
yağmur yağar, kışın bazen yağmur 
ve ekseriyetle haddi itidalde kar, 
düşer. Nisbeten şimal rüzgârları 
meşçereye hakim .vaziyettedir. 
Mamafih haşaratı fazla değildir.

Kıtai asliye dahilinde tenebbüt 
ve intişar eden eşçar; Akçam 
( P. Xıgra, |  Ardıç ( Junuperus 
Communus,) sedir < Cedrus . Liba- 
nüm ve alçak mahallerde meşe 
Q. C, Q. İlex ve Kızılçam ve  saire 
bir takım eşçan hasise vardır. 
Katiyata tabi tutulan müşeecer 

^sahalarda kesafet vasati 0,7 h a a  
mahallerde û ,t - 0,5 arasında bu
lunmaktadır.'

Ormanın hududu: Şimâlen Dey- 
ne münazaalı ormanının cenup hu
dudunu teşkil eden Puhu mevkiin
den Ulu dümen tepesine çekilen 
hattı müştekim, ciheti şarkiyesi bo
yun tarzında iki sırt arasında bir 
geçit teşkil eden Puhu mevkiinden 
Bilitibar cenube doğru Puhu sırtı, 
şimal tarafı Puhu sırtn ın  şarka 
dönen Andızlı, K ara oluk, yayla- 
cık sırtları ve sarıtaş gediğinden 
çıplak saha boyunca Kavaklık 
sırtı, eenuben ve garben, kavak- 
bk sırtı isfcikameöle karamkh te-
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peşi sırtlan hattı balâlan ile Tuz- 
îa’dan geçerek Uludumene kadar 
olan Çıplak sırt ile muhat bulun
maktadır. Mezkûr ormanm sahası 
niyrenğ ve kati mesafe usulde 
tesbit ve haritası alınmıştır. Or
manlık saha 1693,93, kayalık 
513,67, Çıplak 1270,10, ziraata 
salih 262,10 ve 476,30 hektarda 
kayalık ve yayla olmak üzere 
çemen 4218,10 hektar sahadan 
ibarettir. Emrü Vekâletpenahî 
üzere ormana 150 sene devir 

Everilmiş, Amanajman plânı hesa- 
batı f.usuli ile yapılmıştır. .

Tahammülü senevi : Kesafeti
0,5 dir. Yüksek meşçere eşçan 
katiyat plânma ithal edilerek, 
diğer, seyrek mahallerin katiyatı 
gelecek asırlarda yapılmak üzere 
muhafazaya terk edilmiştir.

Ormanm hasılatı ' haşebiyei 
umumiyesi olan < 315671 > metre 
mikâptan muhafazaya bırakılan 
maktalara ait serveti haşebiye 

' bittenzil katiyat sahaları hasılatı 
; 3.12375 M3 zuhur etmiş olup 150 
. senelik devrin ilk; asrı 50 sene 
itibarile senevi 1816,600 M3 kati
yat icrası lâzım gelmektedir. Her 
bir m aktaa ait • olan zayiat ve 
maluliyet hissesi çıkarıldıkta, 
hakikî senelik tahammülün 1510,7 
metre mikâptan ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. Hektarda senelik 
tahammül m ik ta r ı^ ,795 M3 dir. 
Tarzı katiyat en ziyade seçmedir.

Pırnaz ve divre 
Devlet ormanı

Fethiye kazası, kereste tüccar
larından Faralyalı İhsan Beyle 
Salih Zeki Bey - tarafından Divre

ormanının amenajesi yaptırılmıştır 
amenaje gurup reisi Sadullah 
mühendis Rahmi, mühendis muavini 
Aziz, Mustafa, Cevat, Ahmet Ali, 
Lütfü, M. Âdil Beyler tarafından 
yapılmıştır. Divre orm anı: Muğla 
Vilâyetinin Fethiye kazasma tabi 
Üzümlü nahiyesinin Pırnaz karyesi 
arazisine muttasıl ve karyenin 
ciheti şarkisinde kâindir ormanın 
şark tarafım hattı balâdan bilitibar 
Maşta ormam teşkil eder.

Ormanın v a z iyeti Topoğrafîsi
Orman heyeti umumiyyesi iti

barile Toros silsilei cibalinin 
cenubu garbi şuabatmdan şimalden 
cenubu garbiye uzanan bir sırtın 
garbe müteveccih bir mailesinden 
ibarettir. Ormanm garp cihetinden 
cenuptan şimale doğru Divre namı 
verilen daimüleeryan bir dere 
akmaktadır. Ormanın içerisinde 
Çürük dere, Kasapöldüğü, Dikmen 
Akdere, Tavşancıl, Ehnaîıpmarı 
Harut, Yemişen,. Alrnce, Mal dere
leri mevcut isede bunlar tali 
derecede, şayanı ehemmiyet olma
yıp yağmur yağdığı zamanlarda 
sel nevinden içerisinde su mev
cuttur.

Yollar: Orman dahilinde esaslı 
yol yoktur muhtelif mahallere 
.gitmek üzere patika yolları mev
cuttur.

Ormanın teşekkülâtı arz iy e si : 
Orman umumiyetle Kalker ve şist 
kayalarından müteşekkildir aşağı 
tabakalarda kumtabakatı mebzul
dür. Erazinin vaziyeti jeolojisi 
devri salise aittolduğunu gösteriyor.

V aziyeti coğra fiyesi
Kipeı t  haritasına nazaran hattı 

üstüvanm 3°6,52 dakikadan 36°,5'7
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«m  şvtaröjjtntip ve Grernı- 
vjç $Ö îiibarile 29*“. 25

tuı şsrMde bulunduğuna 
iklimi akülüm mutedÜeden

r a K  bahirden ir t ifa ı: Alçak 
ftt&halîerde I 850 > ve en yüksek 
$$ah&2h olan Karatünek tepeci 
-îSSÖ* metre irtifamda bulunmak-

C âsi eşear : Alçak mahallerde 
s»çfcs*eşe. Pırnal meşesi» Kız3- 
çsc®. Akçakesme Melenğiç, Sandal 
Ahç^ Sed ir gibi eşçarm  mevcudiyeti 
jeOfeSKÖm: castanetum  dahilinde bu
lunduğunu gösterir.

Hararet ve rutubet derecesi : 
Derecei hararet yazın < 30 - 20 > 

tahtelsıhr < 10-1». derece
ye vasıl olmakta. Devrei tenebbüt 
sarfında 22 - 20 derece arasında 
bulunmaktadır.

Ormanın hududu: îbecik orma
nının cenup hududuna teşkil eden 
Kavakhpmar. Sırakaramuk mevkii
ne  çekilen hattı müştekim.

p arkan  ve cenuben Kavaklı- 
pm ar'dan bed 3e  Gokceçufcur 
tarlaları nihayetine kadar yol ile 
sarp yolh sırtının hattı balâsını 
takiben H arot tepesine mezkûr 
tepeden hattı balâyı takiben Kara- 

m & 9  tepesine buradan yine 
hattı balâyı takiben Tozlukoyun 
mevkiine btaradan Çamurlu sırtlan  
istikasa^-tleri Pırnaz çayırnn mebde 
nokta? olan Akça p ınar m evksne 
ve garben Pırnaz çayı mecrası 
R  mezkur çayın îbecik vakıf 

ormana hududunu teşkil 
eden Kavaklı pınardan Sırakara- 
rrraJt m erkiine  çekilen hattı müs

takim 3e. iltisak ettiği noktaya 
kadar olan kısmı ile tahdit ve 
tefrik edilmiştir. Ormanın haritası 
Nirengi ve katı mesafei semtiye 
ile tertip  ve tanzim  kılınmıştır.

Ormanın vüs‘a t ı : 4529.62 hek
ta r  olup bunun 2397,46 hektar; 
ormankk 219.51 hektarı ykâyalık 
1312.65 hektan  tarlahktır.

] Senevi tahammülü devir yüz 
elli olmasına ve hektar başına 
üç m etre mikâp hasılat elde edi
leceğine nazaran.senevi tahammül 
m iktarı |  5047,05 > m etre mikâp 
olarak tahakkuk etmiş olup bu
nun yüzde on beşi telefatı ̂ s tih -  
saliye ve m alûliyyet hissesi olmak 
üzere bittenzil hakikî senelik teham- 
mülün <4289,955* metre mikâptan 
ibaret bulunduğu anlaşılmıştır.

îbecik Vakıf Çiftliği
îbecik ormanı evkafa ait ç if t  | 

liklerden olup Muğla Vilâyetinin 
Fethiye kazasına tabı üzümlü 
nahiyesinin îbecik karyesi dahilin
dedir. Mezkûr çiftliğin haritası 
reis Sadullah, mühendis Rahmi, 
Mustafa, Cevat, Lütfü, Âdil Bey
ler tarafından yapılmıştır.

Vaziyeti tapo ğrafiye : Orman 
erazisi, Toros, silsilei cibalinin 
cenup şuabatm a mensup şark tan  
geçen Dirmil çayı ile vasatm dan 
murur eden îbecik çayı - ve İndos 
Beleri, müntahası îbecik nâmım 
alan dere ile esaslı üç. parçayâ 
münkasem üç sırtı ihtiva eder-

S u la n : Orman dahilinden esasb
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olarak daimülcereyan üç çav murur 
etmektedir.

1 Birmil çayı ormanın şarkında 
vaki olup Birmil kâryesi ^civarın
dan geçer.

y 2 îbecik çayı A n kaya karye- 
sile P ırtaz karyesi erazisi dahilin
den gelen iki derenin çiftliğin 
cenup cihetinde |  birleşmesinden 
mutehassıi bir, Çay olup çiftliğin, 
erâzinin ortasından geçer.

3 bidayeti Beleni, nihayeti îbe
cik namım alaaa dere de Beîeyi 
erazisi-dahilinden m urur ile îbe.cik- 
dere karyesi erazisi dahiline gire
rek şimalden cenube doğru ceryan 
eder. Diğer dereler daimülceryan 
olmayıp yağmur k ar I yağdığı 
zamanlar içerisinde su bulunur 

^ râ fe rd lr .
Ormanın teşekkülâtı arziyesi : 

k a lk e r , ş ist m am , kum ve çakıl 
taşlarından mürekkep olduğundan 
vaziyeti jeolojiyesî devri salise 
ait olduğunu gösterir*

V aziyeti coğrafiye : Kipertin.
haritasına nazaran hattı üstüvanm 
3*6 "ol '10 dan 31% 56i '45 arzı 
şimalisinde ve grenviç mebdei tul 
itibarile ; 2°9 M  d e ı i 0 f r : M  . 10' 
tulu şarkisinde bulunduğuna naza
ran  iklimi coğrafisi ıkalimi mute* 
düeden mâdüttur.

Sathı bahirden irtifaı : Çiftlik 
erâtishdüa ova kısmı 1000 küsur 
m etre ve en yüksek mahalleri 
olan JKızıldâğ^ Bevebelî tepesi. 
Ekizce başı tepesi cihetleri 1200 
1500 metre kadar irtifaât; ibraz 
etmektedir!

Ormanın eşçarı mevcudiye naza
ran serveti : Aİçak ovaya yakm 
akşamında saçlı vepırnal meşesi,

Aîiç, yemişen, Ahlat. Karamuk yük
seklerde, Ak çam. Kızd çam. Ardıç 
gibi eşçarm  mevcudiyetine nazaran 
eastanetum  m m takası dahilinde bulu
nması ibarde iklimin mutedile olduğu 
anlaşılır. Hararet ve rutubet dere
cesi: Bu havalide lıarâret yazın 
25-30° ye vasıl olduğu halde kışın 
tahtessıfır 1-8 dereceyi buîum akta 
ve devri tenebbüt zarfında hara
reti vasatiye 20 - 22 dereceyi bul
m aktadır.

Ormanın hududu ve k eyfiyeti 
tahdit: Fethiye orman idaresinden 
alınan sicli hakanı kaydı mucibin
ce C-iheti vakfa a it çiftlİE ormnn- 
larından olup mezkûr kayde göre: 
hududu erbeası ( sare karamuk 
ve tilki - taş. Kızıl bel, . ve Aşik- 
öreni ve çay k a v ı^ ^ ^ ^ h a m la r i le  
m aruf mevaki 3e tahdit, edilmiş 
olduğundan, hududu mezkûrenin 
arz üzerinde buhmd uklân yerler 
gerek mahalli orman memurlarınca 
ve gerekse gurupça malûm olma
ması hasâbiîe mevakıi mezkûre 
yer yer görülerek ana göre hâıî- 
tası alınmış ve arz üzerinde ta t
bikat ve keşfiyat icrası lâzım 

gelm ekle çiftli^n- erbabı ve şüre
kâsı ve orman müstecirleri bir
likte olduğu ve civardan celb 
edilen ehli vukuf dahi hazır oldu
ğu halde: Çiftliğin etrafı tamamile 
nokta nokta erbabı vukufa irae • 
■ve tatbikatı icra ettirildikte : Çift
liğin şark  ciheti Çörten vakıf 
çiftliği erazisinden ibaret olup 
her iki orman kavaklı pm ar namı 
verilen bir çeşmeden başlayarak 
çay kavştuğu mahalline kadar 
Birmil çayı 3e ayrıhm ş olduğu 
ve şimal ciheti, çay kavuştuğu
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nndvutuHİco Aşık öreni denilen 
tMk&Ue hattı müstakim, garpei- 
|^P  Atık oreuimıulen Kızıl bel 
tttevkun hattı müstakim ve kızıl 

ııvd&o Tilki taşma hattı 
nni>takuu ve Tilki taşından sarı 
ksT>Mmık nıevku e hattı müstakim 
M  eetınp ciheti Sare karamuk 
mevkiinden Çörteıı hududunda ka- 
v^kiı [anara hattı müstakim ile 
mahdut olmak üzere tahdit edilmiş 
ve hu hapta mahallinde 28/Hazi- 
nuı 928 tarihli bir kıta tahdidi 
hudut zahit varakası tanzim edi
lerek işbu rapora rapt edilmiştir.

varmanın haritası: Çiftliğin da
hilinde alman hattı esasa istinat 
ettirilmek suretile haritası Niyrengi 
şebekesi teşkil ve bir numaralı 
şanvaldan mıırur eden nısfınnahar 
ile hattı esas arasında teşekkül 
eden inhiraf mıknatisi mikdarı, 
13 n> olarak bulunmuştur. Hari
tanın mikyası 53̂ * mesahası için 
müstamel alette Coradi pilanmet- 
rendir.

Ormanın vüsati : 5183,65 hek
tardan ibaret olup bunun 3196 
hektarı ormanlık 1787,65 hektarı 
er&zii mezruadan ibarettir.

Umum serveti Haşebiye ve ta- 
krnuntlft senevi Serveti Haşabi- 
vei umumiye 95238,042 M8 ve 
devir 150 asır 50 sene oldu

ğundan tahammülü senevi 1904,76 
M8 katiyat icrası icap etmekte 
isede tadada dahil eşçarm hacmen 
%  10 miktarı keresteliğe salih 
olmayacak derecede malûl ve 
hacım hakiki ile kerestelik hacım 
arasındaki fark mutavassıtan °/o 5 
olmasına nazaran hacmi aslinin 
°/o 15 i terk edilerek hakikî, taham
mülü senevi 1619,36 M8 olarak 
hesap edilmiştir. Bu miktarın 
222,400 M8 i îbecikdere cihetin
deki 17 No maktadan 1396,646 M8 
îbecik karyesine civar maktalardan 
kat edilecektir. Ormanın ihraç 
iskelesine olan mesafesinin Budi- 
yeti ve ormanın daimi bir işletmeye 
tabi olacak kadar bir tahammül 
göstermemesi tahtacıların ormanın 
dahilinde daimî olarak ikametleri, 
gerek iktisaden ve gerekse ormanın 
nesli atisini temin noktai nazarın
dan muvafık görülemediği cihetle 
beşer sene fasıla ile mutakattı 
olarak katiyata tabi tutulması 
lüzumuna kanaat hasıl olmuş ol
duğundan 928 senesinde ceman 
8095,233 M8 çamın kat ve ihracı 
ve bunu müteakip dört sene zar
fında ormanın muhafazasile hayvan 
rayine ve bilhassa harik vukuuna 
meydan verilmemesine ve icap 
eden mahallerinin teşçiri hususuna 
itina edilmesi lâzımdır.

-̂v̂ Tr-Ccrv—
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Ormancılık haberleri

Vekâlet orman müfettişleri Mın- 
takalara taksim edilmişler ve İs
tanbul mmtakasma Malili, Eski - 
şehir mmtakasma Cafer, Adana 
mmtakasma İsmail Faik, Karade
niz mmtakasma Kâzım Bf. 1er ta
yin kılınmışlardır.

gj# «
İktisat vekâletince bu sene kti- 

şat edilen Orman Ameliyat mek
tebine 39 efendi dahil olmuştur. 
Mesleğimizin çok muhtaç olduğu 
talî tahsilli fen adamlarım yetiş
tirecek olan bu mektebin tahsil 
müddeti üç senedir.

Bu sene yüksek orman mekte
bimize lise mezunlarından 15 efen 
di dahil olmuştur.

Gerek orta ve gerek yüksek 
orman mekteplerimize gençleri
mizin rağbetini celp ile meslekte 
fen adamlarımızı çoğaltmağa çalı
şan Yüksek Orman Mektebi Rek
törü Mazhar beye meslek namma 
teşekkür ve tebrikler.. Çok muh
terem iktisat vekilimizin bu sene 
yapılması mukarrer olan teşkilât 
kanunumuza bu rağbeti temadi ve 
tezyit ettirecek esaslar vazettire
ceğini kuvvetle ümit ediyoruz.

** «
Barem kanunu mucibince Vekâ

letler tarafından iki sene zarfında 
yapılması zarurî olan teşkilât ka
nunlarının bu sene nihayetine ka

dar tanzimi mukarrer bulunduğun
dan İktisat Vekâleti umum mü
dürlükleri memurlarına ait kanun 
lâyihalarını tanzim etmektedir. Bu 
mey anda Orman umum müdürlü
ğü de kendi teşkilâtına ait lâyi
hayı tanzim ile Vekâlete tevdi 
etmiştir. Yeni proje hakkında e- 
saslı bir malûmat alınamadı ise 
de memurların -sınıflara tefrik 
edileceği ve terfide kıdemin naza
rı itibafa alınacağı, bir sıra takip 
edilerek ihtiyaca göre, meselâ 
esas sınıfı müşettiş olan bir me
murun müdürlük, Amenajman baş
mühendisliğinde istihdam edileceği 
söyleniyor. •

Bu güne kadar memurlarımızın 
tayin ve terfilerine ait muayyen 
bir esas olmadığı ve bir çok me
murlarımız kadroların darlığı ve 
teşkilâtımızın hiç bir esasa istinat 
etmemesi dolayısile mağdur kalı
yor ve binnetice meslekten soğu
malarım, mesleğe rağbetsizlikleri 
mucip oluyor. Yeni kanunun bü
tün bunları kökünden halledecek 
ve bütün teşkilâtımızda hayırlı 
yeniliklerle büyk küçük her or
mancının hal ve atisini temin edi
ci esaslarla intişar edeceğini ümit 
ve mesleğimizin hususiyetine te
in amile vâkıf olduğunu pek iyi 
bildiğimiz muhterem îktisat Vekili 
Mustafa Şeref beyefendinin bu 
hususa çok ehemmiyet verdiğini 
göreceğimizi ümit ediyoruz.
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M u h tv re i u ok uy uc ularını ı za

k a td e r in e  m em leket o rm a n la r ın ı ta n ıtm a k  emel ve 

m m h İt  f a r k ı  y*-m tzi a m u h te lif  m n ıta k a la rn ıa  m en su p  o rm a n  tiple- 

B H  tabin  »v res im ler  n esrin e  h a ra r  v e r m iş  ve ka p a ğ a  dere-

»?« ■ W  « /ra f im  n t postada veya e s n a y ı  te v l it te  z i y a n  o la c a ğ ın ı  na- 
, H p i  i la m ' :  her n ü s h a d a  k a r i l e r e  p a p iy e  ku şe  ü z e r in e  tab- 

991 . s » ğ ra f la r  ta k d im in e  k a r a r  v e r m iş t i r .  K a r i l e r i m i z  b u lunduk-  
'a c ı m ü n a f ık  o r m a n la r ın ın  h e p im i  i a lâ k a d a r  e d e c e ’: fo to ğ ra fla r ın ı  

ıta 'i 1 1  k a y ı t la  m ezkû r  re sm in  n e r e y e  a i t  o ld u ğ u n u , ne ta r ih te  ve 

»«m i t i r a f ın d a n  a lın d ığ ın ı. h a ıu p  i r t i f a  re  m a  ra zd a  b u lu n u p  He c in s  

>■ f i S n  o ld u ğ u n a  ya zıp  bize ip in  d e r  irhü'se hem  biz ve heuı de a rka -  

m ü ste fit e tm iş  o la ıia r . B u  şekilde!:/ H â re le r im iz i bu s a y ı- 

H  »tıh arcu  derce başlıyoruz.

-----1 * 1

Muhterem arkadaşlara

Terkiye O rm an c ıla r  Genvi.yHine 
mâ «dini arkadaşlar cemiyet ııi- 
a»« ütmesini ıı üçüncü  m ad d esi 

m ecm uam ızın  da im i a- 
«elentiden oldukları için g eçen  

anıdan itibaren kendilerim » 
* malları muntazaman gönde
y se . B azı arkadaşlar hu se n e  
H  batmakta olduğu halde abo- 

M mı göndermediler. Ar- 
tfim na8M/in ihmal edilecek za- 
|  kxi*Utntu n aza rı dikkate ala- 

İÜ h**bdk-ri göndermelerini

Geçen say ım ızın  tan ışa lım  salıi- 
fesiııde nihayet bizim d e  b ir çok 
gazeteler g ib i feci b ir  yan lışlık  
karşısında ka .'d  iğimizi te e ssü rle  
gördük. Bu batam ız ı ta sh ih  ede i- 
ken  okuyucularımızdan a f  dileriz.

R esm ilerden; F ik re t  B. Muğla 
Or. M ühendisi (11)30) yerine; G alip

(ialip  B, Kozan Or. Mühendisi 
(1020) yerine : Kemal Nuri

Kemal Nuri B. Yatros Ö r. Mü
h e n d is i ( 1929) yerine Fikret B. 
y a z ılm ış tır .

: E M İ Ş

«B ezSyS ılı
Kereste Fabrikaları

< ;  a  i > a  r  a

Voy \<>clt\ eacldesincle Nazili han 

i1«.irıoi kat

T elefon : 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

r I ' o p r i ı n

Her nevi sanayi kerestesi



Sayı : 29*30

Ispanya'nın

cvîîîîîîî 0 0 32 sİ Rusyadan. Fran- 
^  VîL Portekizden % 10 mı Fe- 

vo Amerikavi şimaliden 
• şer Norveçten % 6 ve Roman- 
iîe Sırbistandan % 2 şer.
Ispanya kereste ticaretinde bizi 

b ^ ıassa  alâkadar eden Kavındır. 
Kaym ispanyaya bilhassa parke 
imalinde kullanılan Friesen halin
de sevk  edilir. Bunların eb'adı ber- 
veçfai a tid ir:

Tul itibariyle bir metre kadar 
tulde olanlar Kurzfriesen ve bunu 
m ütecaviz tulde olanlar Langfriesen 
ism ini alırlar.

Rohfriesen Ier berveçhi atı eb*- 
adda olurlar ; ,

Jong 8,5. 9.5. 11,5. sm ioog 27-28 et 32-53 mm

Bu eb“attan mada bu mamulata 
ait üzanslar mevcuttur. En mühim 
ve esas teşkil eden Viyana Üzans- 
' ar: d ır. Esasen bu gün Avrupamn 
en mühim m ütehassılîan olan Çe
koslovakya ve Sırbistan da malum 
rndnzn  veçhile Viyana Uzanslarraa

Krirrci smıif R ohfriesen: keskin 
fo5şdi- kenarlan muvazi, aynı ka- 
fmfckZst keskin*  haşep hali sıhhatte 
knrm rzf z th  lekesin den  muarra,: çay 
fj&k&rz v e  kort yeniğinden muarra

haşep ticareti
Setonâj neticesi yalni2 satıhta 

hasıl olan bir milimetreden fazla 
tekarrur etmeyen lekeler kabul 
edilir. Hâşebi kazıp köşelerde bir 
milimetre -kahnhk ve milimetre 
genişlikte bulunabilir. Bir Şâfthtâ, 
ufki hali sıhhatte ve kutru 1 | | | | |  
timi tecavüz etm eyeü'. budâhİât| 
bulunabilir. Her halde bif 
daima hatasız o lm a h ^ ^ â fâ ^ ^ p  
satıhlarında tul köşe dallan bulun
mamalıdır.

Bir metreye kadar tulde:. 
Friesen îerde 5 ile kabih, tâksingi 
olan eb'at bir-metreden 12(̂ pSfiy> 
me kadar tulde İQ İB^^mili*^^a| 
sim olan ve -
olanlarda 25 santûnden^^^^pSi-" 
me hesap edilir.

5-7 santim genişliğindi- 
dar ve 8-11 santimliMerŞ^BS^^te 
olunmaktadır.

Kırizeler havada kurum t^^ lİ^  
rak ve genişlikte , |p  brüiimefre^gM 
tulde 50 santime kadar olanlarda, 
2 ve daha%stsun olaıdardâ^^Bahf/ 
tim fazlasivle kesilmelidir.

İkinci sın ıf Rohfriesen lere'ğe-... 
lin çe: kezalık keskin köşeler mu
vazi, kenarlan muntazam aynı ka
lınlıkta kesilm iş sıhhatte, lefeiz^ y  
Çatlaktan muarra ve her halde 
rende ile  kabili im al bulunmalıdan. 
Stonaj lekeleri, ufak dallar ye, pa- 
rafceierm pdnd derecede mahaller- ; 
de istim aline m ani olmayacak h as
ta la n  kabul edilir. H aşebi kazıp 5 
m ilinm foe k a lın k k ^  ip
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genişlikte olarak yalnız bir köşede 
bulunabilir.

Triyeste 'ü^ansıhda tul 0,5 -ilâ I 
4 metre kabnlık ^^^m ilim etre  
S-%.10-1 l̂ ejvÖn iki Şantimdır.

Fıçılar: Kaym hçj|&|: tahtalan 
umumiyetle tul ,10-11

.^titim "giz ve ll-14^mtim' kalın- 
lığmdâdır..
^Böjiîâr balta

rılimŞ^bhnahdır. Testere: malı, mâk;' 
•bul

tahtalan ^Ûmumiyetle. 
ka^üoâ^gkalm tâhtâla^^erdbi edi- 

|^sfâm eî|^b’ât 26,y  
33, 40, 50, ve 80 veya daha ka
imdir. Bunlar kenarlan r^lüıîöâş -I 
veya^dE©âEoIa^a^ât|hrlaf. Müm- 
kün olduğu kadar sağlam, dalsız 

i l^ ^ ^ olmalıdır
bir ]

bir mamulâtisdaV
bec i-

denile:ı^p^^PahtâIar^^a>’ -
.lajsandığında^ kullanılır. ,;yEjxımzi 
muh Ibkelşri
Budakh olması da mahzurlu değil- 
.dinkAnçak budaklrtahtalar, kurur- 
^^;çâbuk-. ^laflar^-^m â^hp^yh : 
ikinci sınıf,mald20̂  addedilirler.
■̂ yhy ^ ^ g&zanslârı :■ bundânf|||l] 

rak şakıt>ıçin.yekmğexinin aymdır.
t MerkontiU kâlıteşi- denilince I 

Ş&e H sınıflan ihtiva; eder.J¥€ ikin- 
çS^sımhnfvf^frik 

tılmasV chit; değildir;
;VKehâtlan kesÜıioiş l  sınıf kâŞüot

buharla, muamele edilmiş ve edil
memiş olarak fvruht ed0in Buharla 
muamele, haşebe temamsa işlemiş 
olmalı ye: renk muh lekeleri müs- 

fâbİTak mütecanis kurnaza ol
malıdır. D)ğer- evsaf buharla- m u-. 
amele edilm eye edilmdnnşfce aynı 
bîârâk‘j^p|öehiy|tidİr.

' Kenarlan muntazam kemhana. 
müfâzi, djB&$ muhSnz vlm ah y e  
milimetreden inee olan tahtalarda 
kırmızı muh lekesi bulunmamalıdır.
40 milimetreden kaim olduğu tafc- 
dirdef^^^^taraflardân bir tanesi 
muh lek^â^^âmahdir. Ve muh le
kesi hiç bir ,zâmâTl'̂ |or30 miktanM;. ̂  
^^a^z^'eimemehdir. Balsız. ve te- 
«mamen'' hah ;Sihh^^. olmalıdır.

^^etönaj lekeri hir milimetreden 
fazla-joUfuz. etmemelidir.

. Buharlanmış tahtalarda arzı te- 
^yuz etmemekyü^^e^işHarafta 
bir çatlak bulunabilir. Halbuki bu- 
^ rla  mua-melCe^en. mutlaka çat
laksız olmahdıE'--:

^Birinci - sınıf' mamulat^ metre
den başlar. Maamafi muayyen bir 
hiâfette 1^ tul 10 san
timden- l^sŞîıtiıhey kûbul eden

' .Gemşhğd.ğeliııce> 20̂  milimetre 
'kahnlığmda l^^ântim  ve 20-60 
milimetrede 16 ve '60-milimefcreâ.en 
fazli^hırsa, 2p.hatimdir.

II. sınıf mamulat ve kenarlan 
. k^ilmemişdmâmulât hnsü^^era- 

itle^ ^flır. y_2. -
-lataiarma geBarre: Sıh- 

k^pâikten sonra uzun müd
det durmamış, çürümek ^atmi gös- 

tomruklardan imal edü-


