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ONSOZ
Gunumuz dunya ulkeleri arasmda bircok alanda rekabet yasanmaktadir. Bunlann
basmda da tanm alanmda yasanan rekabet on sirada yer almaktadir. Tanm bir ulkenin
ekonomisini olusturan en buyuk unsurlardan biridir. Bugun ne yazik ki Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyetine uygulanan ambargolar nedeniyle tanmla ugrasan balk kendi kaderine terk
edilmistir.
Gime Milli Arsiv'de bulunan 'Lefkosa devlet matbaasi ziraat mecmuasi 1928 Nisan'
tarihli bu eserin, 80-93 uncu sayfalannm cevirisini Yakm Dogu Universitesi Fen Edebiyat
Fakultesi Turk Dili ve Edebiyati 2005-2006 mezunu olarak ben ustlendim. Bu eserde, Kibns
ve Biritanya imparatorluk Sergisi, portakallan istif edip baglamak, portakallann toplanmasi
Lefkosa hayvan sergisi, alet ve edavatlar vb. gibi konular yer almaktadir. Bu eser
incelendiginde Kibns ziraati hakkmda genis bilgi sahibi olunacaktir. Bu eseri hazirlamamda
benden yardimlanm esirgemeyen Y rd. Doc Dr. Ali Eftal Ozkul' a tesekkuru bir bore bilirim.
Saygilanmla.

Krbrrs ve Biritanya impratorluk Sergisi
Keza umumi bahceleri , sandallan

ihtiva eden sanayi kulli 160 bin temasa geri istiab

eden istad yevmi ve pek muhtelif eylenceler envarm ihtiva eden eylence parkam
burada teskar etmek isteriz.
Bunlardan made konferanslar I9m sairi ibniye, hususi sehr meshurlan

, belde

halleri , postahaneleri , telgrafhaneler , kliseler ve sergi heyetinin binalan vesaire vardi.
Makinacilik

saraymda en buyuk ve mustebik makinelerden

en kucuk alet ve edvana

kadar her nev ve cins son tekernmulati teshir edilerek gosterilmisti. Her tipten kazan ,
buhar vesaire makineleri ve pek cogu bir fiil islenmekte olan tulumbalar carh ile

I

temizleyen ipek oren ve dokuyan degirmenler , elektirik cihazlan ve bilvasita veya bila
vasita rnakinistlige

aidiyeti olan seyler nazan temasa'ya vazih edilmistir.

Elektirik kisrm pek ziyade calib-i merak idi. Bu kisimda elektirik istihmah I9m
uzun bir mesafede imdidat eden ve srra terdibi ile tanzim edilen cazibei elektirikkiye
cihazlan ve bunlar miyanmda bilhassa ev kadmmm idare-i beytiyesi icin , yemek
pisirmek , camasir yikamak utulemek vs. hususatmda

nazan dikkati pek ziyade celp

edecek seyler vardi. Fakat bir Kibnsli icin en 90k dai-yi merak olan sey insanlar
sanayi tenvir ihtiyacim idrak ettikleri zamandan beri bircok asirlar zarfmda tenvirad
hususunda ne gibi bir tekamiil husul bulundugunun

arai edilmesi idi.

Dunyarun ilk lambasi Kibns'tan ahndigi ve bu lambanm topraktan imal edilmis
eski cornlekci isi tipinde oldugu ve Kibns'ta "Lihenus"

diye maruf olan lamba oldugu

serginin bu kisnunda gosterilmis idi.
Hurf ve sanayi saraymda her kose eser-i

sanat en buyugunden en kucugune

kadar gosterilmisti. Bu binadan kagit , ekmek biskuvit , cikolata , sabun vs. yapmak icin
ve nebatlardan iplik egermek , destegahda dokumak ve saire icin husisi faprikalar ve
kimyahaneler

teshir edilmisdi. Teshir edilen seyler o derece muhtelif ecnasda idi ki

bunlann kalemle tarif ve tasnif edilmesi daire-i imkanattan haric idi.
Kanada'ya

mahsus dairede sanayi selaleler arazi ve bahce inmuzicleri bulundugu

gibi Avusturalya'ya

mahsus kisimda dahi maden lagimlan ve agaclan destere ile

bicmek gibi inmuzuclan

sanai baglar ve bugday tarlasi vesaire munazm vardi.

Y eni Zellanda , Hindistan ve Cenub-u Sarki ve Garb-I Afrika subelerinde elmas
madeni lagimlan vesaire vardiki bunlann kafesi calip nazar-I dikkat idi. Nazar-I dikkati
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cezp etmeye
guzel

sebep

ve mutenev-i
Milyonlarla

serginin

olmasi

teshir

oyuncaklar

edilmis

,hediyelik

Kibns subesi
bizans

muzeyyen

latif binalar

olrnayip

,elmalar

hususi

vesair

kosklerde

ve satilrmsti

taze meyveler

ve maba-i

ve muhtelif cinsten
vesaire

satilrmsti.

maal tesuf yalmz

Filistin

subesinin

idi.

edilen

bahcelerinden

mahsusada

esya , rnesrubat

usulunde

teshir

seylerin

idi.

portakallar

her kismmda

mahsulat

ikiside

olan yalmz

mamul

sair tuhafiye

imtidadmdan

getirilerek

veya

gayri mamul

esyasi ,

ibaret

olup her

Kibns subesi her ne kadar kucuk idiysede sair kitarnn

mesahay-1 sathiyesine ve nufusuyla servetine nisbetle en buyuk bir sube idi. Mamafih
muvafakiyet temin etmek icin her turlu esbaba tevessul edilmis , dikkat ve itina ile
tertip edilmisti.
Kibns subesinde teshir edilen seyler zemin katmdaki ve duvarlann uzerindeki her
inc yer hus-i istimal edilerek guzelce tertip olunmus ve teshire maruz olan seylerden
layikiyla istifade etmek icin pek 90k mevat gosterilmistir,
Bu aziyede zikr edebilirirnki her ne kadar hususi teshirciler pek sedud edilirsede
Kibns ceziresi hukumetin sergiye arz edilecek seyler toplamak hususunda mesruf olan
himmet ve gayreti sayesinde esya-yi meskure ingiltere'den ve haricten gelen tesakirlere
tamamen gosterilmis ve cezirenin kafe-yi sanayi ammeye arz ve teshir edilerek nazar-1
dikkatleri Kibns'm muhtelif mahsuratma

celp edilmisti. i~ bu sergide cezirenin istirak-i

imal hususunda ve Kibnslr'run tesebbus ve azim yolunda intibah etmesi icin biraz
tesvik ii tergib yapilacak olsa ne gibi neticeler eldew edilecegi vazihen tezahur etmisti.
Mamafih bu iki sey henuz Kibns'ta mefkud oldugundan sermayenin

suret-i tedarikine

ve ziraatla harf ve sanayinin islahina masruf olmasi icap eder.
Keza mutehassis temasakarlann pek sedid tenkidleri nazar-1 dikkate almacak olunursa
Kibns'rn mukemmel bir toprak ve mutedel bir iklim seraiti tahtmda cihanda en iyi
meyveler istihsal edebilecegide

isbu sergide vazihen tezahur etmisti. Bizim bugdamiz

en guzel bugday degilsede en iyi cins bugdaylardan

oldugunu ve diger memleketlerden

gelen bugday basaklanndan daha iyi ve daha buyuk oldugunu ben bu sergide
gormustum. Bizim arpamiz sair zahirelerimiz ve tohumlanrmz mukemmel

bir keyfiyette

idi.
Daha iyi mahsul elde etmek icin yegane care ziraatcilann ,ziraat dairesinin ithal
ettigi yeni icnastaki meyve agaclanni gars etmeye tevsil etmeleri ve ziraat hususunda
yeni usullere ve meyve kurutup muhafaza etmeye keza usuluyle istif yapmaya saireye
baslamalandir.
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Bizim mahsulatirmzi
pazarlanna

ingiltere'ye Avrupa ile Amerika'mn

buyuk ticaret

ithal etmeye kulli medar olan en muhim bir noktada mahsulatm kattiyen

temyiz olmasi ve her suretle yabanci mevatten an olmasidir. Memaliki hariciye ticaret
pazarlannda

mahsulatimizin

sayd ve sohretini temin icin bu nokta uzerinde israr

etmeliyiz. Bizim subeyi ziyaret eden bir buyuk Amerika tuccan ceziremizin bazi
mahsullerini

kemali dikkat ile tetkik etmis idi. Bana himmet ve iltizam ile ihtarda

bulunarak her ne kadar matlub olan mevad icin buyuk bir alis-veris yapilabilirsede
mahsulatm kattiyen tozlardan vesair yabanci mevaddan temizlenmis
Amerika'ya

ithal edilemeyeceklerini

bu

olmadikca

soylemisti, Keza bu sergide surasida manzur

olmustu ki islah edilmis ecnasdan istihsal edilen portakallann

vesair taze meyvelerin

ihraci icin buyuk bir timid oldugu gibi hususi ecnasdaki baglardan istihsal edilecek
kuru uzumler kuru ve mahfus meyveler ,kuru incirler ve elmalar vesaire marmelatlar
ve macunlar icin gayn mahdut pazarlar mevcut olduguda tezahur etmisti.
Baladaki satirlarda tesrih edilen usul tahtida ihracatmuzi

mukemmel hale ifrag

etmek icin ihtar olundugu vecihle yeni ecnas ithal ederek mevcud olanlan tenkis
etmek ve kulli miktarda mahsul elde etmek icin ziraatimizi tevsih etmek suretiyle
meyvelerimizi

islah etmeliyiz. Keza toplamak ihzar

etmek ve istif etmek usullerimizi

islah etmemize ve meyveleri suret-i hususiyete tesis edilmis halde ve faprikalara
koymakhgrrmza

ihtiyac mes eder ve bu keyfiyet istirak-i imal usuli ile pek suhuletle

icra edilebilir. Saraplanrmz

ve ispirtolanrrnz

hakkmdada

Her ne kadar sergi mahalindeki leyun lokantalannda

aym suretle hareket edilmelidir.

yemek listelerine Kibns

saraplanrn ithal etmek icin tertibat yapilrms edilsede bu saraplar ucuz oldugu halde
leyun sirketi sahipleri bunlan kabul etmeye mecbur olmuslardi. Bunun yegane sebebide
bu sarablann tasnif edilmemis olmasi ve bulamk olduklarmdan

istihlak icin gayri

munasip olmalan idi.
Muteber ipek mutehassislerinin

fikir ve reyine gore Kibns ipek kozalan en guzel

cinsten olmakla beraber Kibns ipegindende en guzel ipekli kumaslar imal
edilebilir.Kosta

Hiristotolu ve Sarkasi tarafmdan ipek kozalan ve ipekli kumaslar teshir

edilmis ve bunlan istira etmek icin merakh olan temasakirler

tarafmdan ziyadesiyle

takdir edilerek hayretle temasa edilmis isede bunlan satmak icin muskulata ducar
olmustuk Cunku bunlann uzunluklan

olculu olmadigi gibi boyalanda

Bundan istidlal olunuyor ki daha iyi dokumaya ve boya faprikalanna
vardi.
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donuk idi.
henuz ihtiyac

Kuzu .oglak ve tilki derileri ve ziraat dairesinin rnutehassisi tarafmdan islah
edilen sahtiyanlanrmz

icin buyuk bir talep mevcud oldugundan bunlar yi.iksek

fiyatlarda satilrmsti. Sans yerlerinde isbat-1 vucud edip sans muamelesini
eden yegane Kibnsh
ve kamcilan

bizzat idere

saticilar Milyoto ve Gibriyano efendiler tarafmdan Kibns ipleri

sanlmisti .Fiyatlan makul oldugundan iyi bir alis-veris etmislerdi. Iblerin

ve kamcilann

hususi sekilde pek az cinsi ihzar edilmis olmasmdan

aym numuneyi

tekrar etmek muskilati mucib oluyor.
Diger mi.isebtemelekelerin
bunlann

istihsal ettikleri

ekseriyetle hususi tesebbusler

seylerde buyuk tekami.il oldugunu ve

neticesinde meydana geldigini gorup mukayese

eden rakamen huruf teessufe luchar olmustu. Diger subelerin teshir ettigi seylerin onda
dokuzu hususi tesebbuslerin

ve sirketlerin ve onda biride hukumetin isi idi. Halbuki

Kibns hakkmda bu nisbetin onda dokuzu hukumet tarafmdan toplanrms ve onda biride
hususi teshirciler

tarafmdan getirilmisti.

tavsiye oldugu fikrinde bulundugundan

Bu meselenin pek ziyade iltizam ile sayan
zannederim ki Kibnsli'rnn

hususi tesbisat icin

ikaz edilmesine daha bir zaman vardir. Mali nazardan daha ziyade gayri magmul
netayicimen

etmek istersek bu keyfiyet pek muhirn telakki edilmelidir.

Vekilligi doktorluk ve saire gibi sanatlara daha ziyade rekabet edilmesi fikrinden
feragat ederek butun mesai ve ikdahatimizi

sureti muhakkikada

hakkmdaki ameli tetrisata hasir etrnekligimiz

zamam artik hi.ilul etmistir.

Keza cezirede adeti mi.itezayid olan sermayedarlanrmz
evdadlanm

muhtelif suubat sanat

bir pratik ziraat dersleri tahsiline gondermelerine

tarafmdan anlasilrnahdir
ve paralanm

ki

cezirede

siddetle ihtiyac mes edilen ziraat sanayi mesusatma ve saireye sarf etmelerini ve
ondan sonra para kaybetmek tehlikesine katlanarak bakiyen tereddtitlerini
vermeleri daha ziyade mucib-i istifadedir. Bu sermayedarlar
daha kolay oldugunu zan edebilirsede

faize

sonuncu tetbirin kendilerine

bu keyfiyetin ekser ahvalde ve bilhassa halen

mevcud ilan seriat tahtmda yalmz kendilerine

degil belki tekmil cezirenin refak ve

saadetine ikar edecegi sabit olmustur.

FOTOGRAF: Bu fotograf Kibnsda

ne cins portakallar yetistirilebildigini

gosterir.
Bunlar alan Lefke' de yetistirilrnislerdir. Ortadaki beyaz sey bir tenis topudur.

PORTAKALLARI

iSTiF EDiP BAGLAMAK

Ziraat Muallimi A: Penaretos tarafmdan
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Portakal ziraatmdan azami temeddig elde etmek icin maltehesuf yalmz iyi haraset
usullerini bilmekten ziyade baska bir seyede tevessul etmek icab eder. Y almz bu azarm
temeddihi elde etmemiz en iyi portakal muhariclerini
mi.ikemmelen istif edip gondermemiz
aded vasitasi takriben

ile hasil olur. Kibnsta istihsal edilen portakallann

25 milyon olup portakallarda

hatasiz ve usule mu'afik

en iyi keyfiyette oldugundan biz

istif yapacak olursak her hangi ecnebi portakallanyla

edebiliriz. 1923 'de ihrac edilen portakallann
Selanike

ogrenip oraya meyvermzi

mecmui 10 mil yon idi. Bunun bir kisrm

ve mutebakisi kemalen Misira gonderilmisti.

1923 · tin iki misli olacaktir. Portakallann
dikkatsizlikle

rekabet

Umit olunur ki 1924 mahsulu

kism-i azami usuluy le istif edilmeyerek veya

intihap edilerek gonderilmisti. Bunlar bazen sepetler icinde ve bazende

gemilere gelisi guzel tahrnil edilerek gonderiliyordu.

Portakallann

bir kisim dikkatle

intihap edilerek ve kagitlara sanlarak gonderilmisti. Yine bu sene Selanik ve Mrsir' dan
portakallanrmzm
portakallardan

ekseriyesini

almislardir. iki sene evvel ingiltere'ye

gelir yerine ziyan edilmislerdi.

Ziyan portakallann

ihrac edilen
keyfiyetinden

ticaret pazan kesat olmasmdan munbaiz olmayip bazi ingiliz sumsarlanmn
ihracatcilanrruza

ihtar ettikleri vecihle portakallarm

istihmal edilen sandiklann
ticareti ihracatcilann

veya

bizim

fena surette istif edilmesinden

layikiyla yapilmadiklanndan

ve

ileri gelmistir. ingiliz Pazar

regiz nazar edecegi bir Pazar olup ihtimal ki bu gibi meyve icin

en iyi fiat veren yegane bu pazardir. Fakat meyvenin cins cins ve boy boy aynlmasi
ve m ve ufak hacimdekiler

tefrik edilerek iyice istif edilmesi lazimdir.

PORTAKALLARIN

TOPLANMASI

Meyve kemale erer ermez toplamaya baslamak icab eder.Portakallar sabah pek
erken toplanmayip cin tamamen tebahhur ettikden sonra toplanmahdir.Agaclardan
makasla kesilip hie el ile kopanlmamah . Cunku portakallann iyice muhafaza edilerek
ve saplan dokunulmamis olarak ihrac edilmesi lazimdir. Meyve kesildikten sonra ici
yelken bezi ile astarlanrms ufak sandiklara konularak toplamamn icra edildigi yerdeki
ambara goturulmeli. Bu gibi ambarlann buyuk bahcelerde ve bahcelerin tamammda
tesis edilmeleri icap eder. Portakallar tamamen kurumus ve iyice teceddut havaya
magruz olmahdir. Anbann zemini tahtalanmis olmakla beraber duvarda 3 inc imkatmda
ve ti<; kadem irtifamda tahta ile kapanrms olmasi icap eder. Bundan made hem
zemmm ve hem de duvarlann yelken bezi veya hasir ile setr edilmesi iktiza eder.
Portakallan yerlestirmezden evvel zedelenmis ve ezilmisleri ambarlamak veya ihrac
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anbara konulduklannda
cesit cesit

yigmlann

yuksekligi iki kattan ziyade olmamah ems ems ve

aymnak ve usuli.iyle tertip etmek ve portakallan

topladiktan

sonra bila

tehehir veya la akil iki gun sonra cinsleri ve cesitleri aymp usuliyle tertip etmeye
baslamali ve bundan sonra hacimlerine

gore aymp istif etmeli . ingiliz pazan ticaretinde

matlup olan mergup hacimler alti cins olup bunlann numaralan

136, 144, 152,160,

180 ve 240'dir.

iSTiF ETMEK
Ecnas aynldiktan

sonra portakallar ayn ayn birer kagida sanlarak dikkatle

sandiklara yerlestirilrneli her kattaki portakallar mesavi hacimde kat kat olmali ve bir
sandiktaki katlann hepsi aym hacimde bulunmah veya katta kucukler ve diger katta
buyukler bulunmak suretiyle tertip edilmeli. Sath dahiliyesi mumkun mertebe yumusak
olmasi icap eden sandik istif yapilmazdan

evvel kagitla astarlanrnah . istimal edilen

sandiklarda cok buyuk olmamah. ingiltere pazan ticaretinin talebleri uzerine Filistin' de
istimal edilen sandiklar asagida gosterildigi vecihle tiy muhtelif hacimdedir. Bunlar
portakallann

hacmine gore biraz muhtelif edebilir.

Dolu

Arzi

irtifa-i

1-

70 santimetre

35 santimetre

2 8 santimetre

2-

68 santimetre

34 santimetre

3 0 santimetre

3-

68 santimetre

34 santimetre

27 santimetre

Baladaki tiy hacim iki kisma taksim edilir. Sandiklann
tarafmdaki tahtalann kahnhgi

dibindeki tahtalarla yan

1,5 incten fazla olmamali. Kenarlanndaki

tahtalarla

sandigi ortasmda taksim eden tahta 1,2 incten % ince kadar olmahdir. ( tahtalar ne
kadar mutedil elastiki olursa istif dahi o kadar iyi olur)
Sandigin etraflanm ihata eden tahtalar daima bir parca olmali. Fakat sandigi
taksim eden tahta bazen iki parcadan murekkep olup aralannda

takriben

1 inc bosluk

tezebbut hava icin birakihr. Sandigin tahtalan ve kapagi dahi iki parca sandik 34cm.
ise aralanndaki

bosluk 15 cm. olmahdir ki tezebbut havaya mahal kalsm. istif

yapihrken portakallan

pek eek tazyik etmemek icin dikkat edilmeli. Fakat ayrn

zamanda bunlar gevsek bir suretle birlestirmeli. Istif ise bittikten sonra sandik kemal-i
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dikkatle

civilenmeli

zedelenirse

sandigin

icin kestane

dallanndan

gemiye

adet portakallann

ufaklan

biraz

tahmil

tazmini

diger kismmda

kismmm

her birinde

bir tanesi
kasesi

seritler

muhtevi
edilirse

4 . 4 tertip

ihtiva

kisima

katta

edilir. 3. ve 4. katlarda

4

X

2 = 32

2. Kat

4

X

4

X

2

32

3. Kat

4

X

4

X

2

32

4. Kat

4

X

5

X

2 = 40

yazihr, Bunlar
uzerine

ne

gosterilen

portakallan

istida

seklinde

buyuk

ile

kahr. Baglamak

136, 96 buyuk

eder. Istif yapihrken

yapilir. Diger

X

adeti

fazh

soma sandiklar

daha iyi olur. Sandiklar

ve 5 sira zaviye-i

4

maruz

edilir. Bundan

portakallann

dahi gosterir . Mesela; numara

da boyle

bile fena civilenmek

bozulmaya

istigmal

oldugu

okadar

1. Kat

Numara
yapihrken

yapilan

4 sira dolan

sandigin

hatta

portakallann

daha ufak portakallan

yerlestirilir.

137 -

ettigi

ile markalanarak

suratle

40 tanede

portakallann

ihtiva

agaci

ihrac markasi
kadar

, cunku

portakallann

dizilir. Aym

portakallarsandigin

aym suretle tertip

ve

vezihle
iki

edilir.

32+ 32+ 32+40=136

144 , 24 buyuk ve 80 nisbeten ufak portakallan ihtiva eder.istif

ilk katta ufaklar yerlestirilir. 4 x 5, ikincide buyukler

4 x 5 , ucuncude ufaklar

4 x 5 , dorduncu katta da buyukler 4 x 4
144

ust kat

4 x 4 x 2 = 32

2. kat

4

X

5

X

2 = 40

3. kat

4

X

4

X

2 = 32

4. kat

4

X

5

X

2 = 40

Numara

32 + 40 + 32 + 40 = 144

152 , 32 buyuk ve 120 daha ufak portakallan ihtiva eder.

152 - ust kat

4x4x2=

32

2. kat

4

X

5

X

2 = 40

3. kat

4

X

5

X

2 = 40

4. kat

4

X

5

X

2 = 40

Numara

32+40+40+40=

152

160 , aym hacimde portakallan ihtiva eder. Bunlar 152 numaradaki

portakal hacmindedir.
160 - 4

X

5

X

4 = 40 + 40 = 160

2 isaretli sekil sandigi taksim eden iki kisma ara-i eder.
Numara 180, 160'daki hacimlerden

80 portakal ve 100 tanede biraz ufak

portakal ihtiva eder. Bunlar ayn katlarda kucuklerden baslayarak istif edilmistir.
180 -

ust kat

4 x 5 x 2 = 40

2.

5

kat

X

5

X

40 + 50 + 40 + 50 = 180

2 = 50

9

120

r

3.

4.

knt

5

kat

Numara

4x 5x 2 =4[)
X

5

X

2 = 50

240 , 180 numaradakilerden

biraz ufak portakallan

aym hacimde olarak

ihtiva eder.
240 -

5

ingiltere'de
ingiltere'de

X

6

X

4 = 120 + 120 = 240

en ziyade talep olunan numara 144'dilr.
bashca portakal pazarlan

ve Glasgou portakallan

bunlardir. Liverpol ,Mancister, Londra, Hul

istif etmek icin merakh olanlara ziraat dairesi talimat sanat

hakkmda daha fazla malumat vermeyi taahhut eder.

LEFKO~A'DA

HAYVAN SERGiSi

Sergi 3 Nisan 1925 tarihinde mesaduf Cuma gunu hisar altmda teshir edilmistir.
Fakat hava her ne kadar memleket noktai nazannda

matluba muvafik oldugu halde

maal - teessif bir sergi maksadi icin muvafik degildi. Hava soguk oldugu gibi ahiren
yagan karlarla meftur olan daglardan ve tepelerden ruzgar esiyordu ve muehiren
kuvvetli yagmur yagmaya baslamisti. Bu ahval tahtmda kilitli kalabahgin

isbat-1 vucud

etmesine intizar etmek muskil idi. Filhakika boyle oldu ve nisbeten pek az kimseler
isbat-1 vucud etmisti. Sergide teshir edilenler adet itibanyla iyi idiysede keyfiyet
itibanyla bir bir aks oldugundan en iyi cinsler gosterilememistir . Erkek merkeb snufi
en fakir smiflardan biri idi. Bunlar keyfiyetlerinin

kulli derecede bozuldugu

gorulmustur. Binam aleyh eger Kibns merkebler hakkmda basma sizan yukanya dogru
tutmakta devam edecek olursa bu bagda bir tetbir

ithaz edilmesi icab edecektir. Bu

hususta yapilacak iki tarik vardrr. Biri iyi cins merkebler olmasi ve digeride taze kan
ithal edilmesidir. Sergide ki hukumler bu simfi pek fena bir simf ad etmis
olduklanndan

hie birinci mukafat verilmisti. Disi merkebler daha iyi idi. Birinci

mukafati ihraz eden dort yasmda bir hayvan idi. Bundan made iki yasmda guzel bir
merkebde vardi ki bu ucuncu mukafati ihraz etmisti. Bu hayvan biraz daha
buyudugunde

keza numara 1 gibi guzel bir merkeb olacakdir. 2 numarah numara 1

gibi giizel bir merkeb idi ve kilitli kemikleri vardi.
Barkirlerin Birinci Sinfi: Bunlar arasmda gorulmeye sayan olan yalmz bir tane
hayvan vardi,
Ikinci Snuf : Bu smif pek fakir olup bunlardan
bunlarm kiyafetleride umumiyet itibanyla

fakir idi.

10

12 tane gosterilmisti. Fakat

Ucuncu Smif Sergide teshir edilenlerin en 1y1 sirufi idi ki bunlar arasmda pek
guzel kisraklar gosterilmisti.
Kucuk kisraklarda pek idi. 1 numarah ve hakikaten guzel bir hayvan idi.
Erkek Taylar ve Yavru Kisraklar Simflan:

Bunlar vasati derece idi. Bunlar

arasmda hakikaten guzel gorunenler var idi. Polis suvarilerinin rakubi icin munasip
atlar simfi pek az idi. Bunlardan yalmz ti<; hayvan gosterilmisti. Birinci ve ikinci
mukafatlan Peykun Layet'in) ogullanna verilmisti, Bunlar polis hidmeti icin sayan kabul
surette muvafik idi. Bu hayvan ( Temarer'in) ( Satiyane) ile ciftlesmesinden

tevlid

etmis ve Kureylayad , Hayat ve Sultanatm ana baba bir kardes idi. Bu simfda teshir
edilmis 90k guzel bir kisrak vardi . Bu bir bar kir olsaydi az subhe edilirdiki hekimler
bu kisragi ithal edeceklerdi . Fakat tercih daha kuvvetli atlara verilmektedir.
Onbirinci Simf Sergiden ihrac edilenler her kasabada bulunabilir vasati derecedeki
kisimlar idi. Fakat bunlan teshire arz edenlerin layikiyla calisarak mesailerinin biraz
daha

muvafakiyetli

olmasma gayret etmeleri icap ederdi. Gerek boga ve gerek inek

simflan her ne kadar az miktarda idilersede teshir edilenler iyi idi.
Tuyur Cinsi: En iyi cinsten bir kac kuslar vardi fakat sergiye pek az miktarda
takimlar ithal edilmisti. Umumiyet itibanyla mutenevvi cinsler ciftlestirilmekle
yetistirilenleri

teshir etmek icin cinsiyeti tahakkuk etrnis rnutenevvi cinsleri devretmeye

tesebbus etmek icap eder. Bir takim ordeklerin siyah( langasan) takimmdan oldugu
nazan dikkate carpmisdi. Maeltesif yagan yagrnurlar cinsinden sigir cinsi guzel
gorulmemisti.

ALET VE EDAVATLAR

E: Pontelidi ve biredetce ve eski sergide ziraat dairesi tarafmdan mehal
mahsuslannda

iyice teshir edilmisti. Keza Limasollu Lastidi kumpanyasi tarafmdan

kimyevi gubreler mevki- i teshire vasi edilmistir.
Siruf

Mukafat Kazananm ismi

Ikametgalu

11. Mukafat

Mulazim Mehmet Kazim

Lefkosa

2. Mukafat

Mustafa Molla

Magusa

3. Mukafat

Y ani Hiristofi

Ali

Lefkosa

2-

11

1. Mi.ikafat

Yorgo Haci Kaski

Katukopya

2. Mukafat

Gami Baba

Asterumyet

3. Mukafat

Haciyani Haci Nikola

Asterumyet

3Mustafa Mesut.

Sin de

1. Mukafat

Hasan

2. Mukafat

Mustafa Turgut

Mora

3. Mi.ikafat

Dede Mahmut

Koluhoryu

4-

l .Mukafat

Bascavus Ibrahim

Lefkosa

2.Mi.ikafat

Ahmet Muhamed

Poliktera

3.Mi.ikafat

Filahiti Adamu

Magusa

l.Mi.ikafat

Mulazim Muhamet Fazh

Lefkosa

2.Mi.ikafat

Cnostanti Haci Piyeru

Paresteyu

3.Mi.ikafat

Haci Mihail Yusuf

isturumal

1.Mi.ikafat

Yorgo Haci Mihail

Balluryutisa

2.Mi.ikafat

Sava Ela Fetriyu

Lefkosa

3.Mi.ikafat

Panteli Antonyo

Vadili

Misterge : Parerat

Atalase

Mister

Atalase

5-

6-

71.Mi.ikafat
2.Mi.ikafat

Re:C: Ruu

I

Tomas Corciyadis

Lefkosa

1.Mi.ikafat

Mulazim Muhammet Fazil

Lefkosa

2.Mi.ikafat

Y ari Hiristofi

Lefkosa

3.Mi.ikafat

Mihail Giryaku

Maranuganu

3.Mi.ikafat

8-

12

I
I
I

I

I
I

9mukafat verilmemistir.

1.Mtikafat

Birinci

2.Mtikafat

Yanakus Nikola Kalapoda

3.Mtikafat

Mihail

Haci Kiryaku

Kiraci Koyu
Degirmenlik

10-

l.Mukafat

Y ani Haci V aranova

Eksilotibo

2.Mtikafat

Pasa Mesud

Sinde

3.Mtikafat

Hiristodolus

Haci Y orgi

Panazotiya

11-

l.Mukafat

Kosta

2.Mtikafat

Mihail K : Luizu

isturumal

3.Mtikafat

Yorgo

Lefkosa

Polidiyi

Lefkosa

istiyuadurus

12-

lMukafat

Ali Ahmet

Lamaka

2.Mtikafat

Hiristos Perudu Baba

Ponuzotya

3.Mtikafat

Hiristaki Haci Horelambu

Ponuzotya

l.Mukafat

Dedezade Asim Bey

Yenagro

2.Mtikafat

Kosti

istirumal

3.Mtikafat

Huseyin Osman

13-

Haci Lazaru

Sin de

14-

l.Mukafat

S :Heralambidis

Balci Ayazmasi

2.Mtikafat

S:Heralambidis

Balc1 Ayazmasi

3.Mtikafat

Y ani Haci Heralembu

Balc1 Ayazmasi

lMukafat

Sava Bolidoro

Lefkosa

2.Mtikafat

Kosti Filipo

Lefkosa

3.Mtikafat

Zahariya Kosti

Lefkosa

15-

13

.

lndeks

Mekanlar
Kanada
S.3
Y eni Zelanda S.3
A vusturalya
S.3
Hindistan
S.3
Cenub-u Sark S.3
Garb-1 Afrika
S.3
Filistin
S.4, S.8
Cezire
S.6
ingiltere
S.4,S.5, S.7, S.10
Amerka
S.5
Lefke
S.6
Selanik
S.7
M1s1r
S.7
Kosta
S.5
Sarkasi
S.5
Liverpol
S.10
Manchester
S.10
Londra
S.10
Hul
S.10
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