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ONSOZ
Kibrts Zird'at Mecmu'asi adh bu dergi Nisan 1920'de kurustan satilmaktadir. Bu dergi
tanm, orman ve ticaret uzerine haberler icermis olup ve Kibns Zira'at Mecmu'asi Dairesinde nesr
olunmus, Lefkosa'da hukumet matb'asmda basilrmstir.
Kibns Zira'at Mecmu'asi, Kibnsh musluman-Turk ciftcilerinin nasil ve nerede tanm
urunleri yeti$tirecegini ayrmtilanyla anlatmalan 1920'lerde Kibnsta tanma verilen onemi gozler
oniine sermektedir. Aynca zirfi'i hastahklarla ve zararh boceklerle nasil mucadele edilecegini
aynnnlanyla ciftcinin anlayacagi bir dille anlatihr. Hayvac1hklaugrasan ve tanm urunu yetistiren
halkm urunlerini ne bicimde ve nerede en 90k kar edilecegi anlatilmistir. Sergilerin ciftciler icin
urunlerini pazarlamada ki onemi belirtilerek ciftcilerin urtmlerini nasil en kazanch bicimde
pazarlayacaklan onemle uzerinde durularak belirtilmistir. Avrupahlar'm nasil ticaret yaptiklanru
ve pazar yerlerinin ticaret icin onemi uzerinde durulmustur.
Bu dergi dili itibariyle istanbul Turkcesi ile yazilmakla birlikte Eski Oguz Tilrk9esi (Eski
Anadolu Ttirk9esi)'nin saglam izleri vardir: Sulamak eyleminin yerine suvarmak

eylemi

kullarulmts. Aynca eski yazih Turk edebiyatmm buyuk sorunlarmdan biri olan imla hatalan
Kibns Zira'at Mecmu'asi'nda da mevcuttur: Virgtillerden sonra "ve" baglac1mnkullamlmasi veya
gerekli yerlerde noktalama i$aretlerinin olmayisi ve ctimlelerin "ve" baglac1ylabaslamsi buna en
iyi ornektir. Aynca "<ctk" ekinin sozcuklerdeki kullammma da rastlanrmstrr: "dalciklar,
fidanciklar". Bununla birlikte Osmanhca'da gorulmeyen, ancak Eski Oguz Ttirk9esi'nde gortilen
"-mekligimiz" eki de dikkat cekicidir. Gortildilgil uzre bu durumun asil sebebi sozlu bir
edebiyatm yazili edebiyata gecis noktasmda ortaya cikan sorunlanndan biridir.
Dort yil boyunca bana bir seyler ogretmek icin cirpman saygi deger hocalanma saygilanmi
ger9ektenbuyuk bir samimiyetle sunar, bana gecen emeklerini helal etmelerini temenni ederim.
Bu tezi hazirlamamda bana kaynak saglayan Kibns Turk Cemaati Milli Arsiv'ine ve bana
yardimct olan saygi deger arkadasim Mehmet ALTINGUL'e tesekkurlerimi sunanm.

Yirminci cild.

Ikinci krsnn

KIBRIS ZiRA'AT MECMU'ASI

NiSAN 1920

Krbnsda zira'at , orman yetistirrnek ve ticaret lcun

uc

ayda bir

iesr edilen mecrnu'adrr fiyat1 uc guru~dur(Dort blna')

Krbns zira'at mecrnu'asi dairesinde nesr olunrnustur,
Krbnsda Lefkosa sehrinde hukumet matba'asmda tab'
olunrnustur.
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Kibrrs Zirft'at Mecmft'usi:
Kibnsm zira'at, orman ve ticaretinden bahs-i risaledir. De; ayda bir nesr olunur.

04, K1s1m 4/Nisan 1920 fi 3n.g
Mecmu'a-i hey'et-i idaresi (yonetim kurulu gazalar) tarafindan
rnutali'eye

tee; nazar-1

alacak olursak 1924 senesinin zira'at-i nacta-i nazanndan

(okuyucular)

(zira'at okuyuculanndan) oldugu hie; bir vechle (yonden) idi'a edemeyiz. Bugday ve
Arpa ve emsal-i zeha'ir ve mahsulati kadar iyi degilse de diger pee; yuksek fiyatlar
istihsal ( uretme) edilmistir.

Cok ve zeha'ir (ambarda

saklamlan

hububat)

gibi mahsullar

umumiyyet

i'tibany'a iyi fiyat vermislerdir. Bu babda mucib olacak pek az sey vardir.

1923 senesi o ilinde zira'at da'iresi Britanya imparatorluk

sergisine esya ve

pullayip irsal etmekle (yollamakla) pek ziyade mesgul olmustu.

0

zaman

portakallanrun,

raporlardan

istidlal

(isaret

edilerek)

olunduguna

gore

Kibns

lokumlannm ve tathlanmn pek ziyade muzher-i takdir (taktirlerin

arkasmda ) olunduguna suphe edilmez. Cezyerenin tamtsalar yine pek ziyade ragbet
edilmi ve lefkure isleri icun Prenses Mari tarafindan musaderde bir siparis verilmistir.

Kibns
(ziyadelesen)

ciftcilerinin
kimyevi

etmeye basladiklanm

kuvve-i

gubrelerden

inbatiyeyi

(yetistirme

gucu)

tezyid

eden

istihsal edilen (uretilen) munaf-i akibet-i idrak

simdiki halde kulli-i makdur (genel guc) kimyevi gubre idhal

edilmesinden istidlal (isaret edilen) olunuyor. Zira'at Dairesi tarafmdan senelerden beri
cezirenin (adamn) muhtelif (karsit) sahalarda katiatda (asla) icra edilen bu gubrelerin
isti'rnali ne gibi ~ayan-1 istifade-i neta'ic (sonuclardan yaralanma) zahir olunmustur.

Tecrube-i katiatinm (kesin tecrubelerin) tevsi (genisletilme)

edilmeleri timid

edilmektedir. Cunki re'y-i ilga'yin (gorunusunu kaldirmak) gortilecek neta'ic-i ciftcilik
nokta-1 nazanndan bir cok kitaplar veya ilan-nameler

okumaktan

ziyade istifadey-i

mucibtir (faydalanmamn sebebidir).
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zira'at-i

En yeni tarzdaki

a.lat ve edevati (aletler) 19m ciftciler tarafmdan

gosterilen arzu nazar-1 dikkate (onemli bakisa) carpacak derecede tezayud etmekte
(s;ogalmakta) ve bunlan idhal eden muhtelif mu'assesat

(tasis olunmus) pek iyi bir

harekette

halk

bulunuyorlar.

Sabanlar,

tranktorler

bil-hasa

nezdinde

makbul

ve

mergubtur (ragbet edilmistir). Ahiren ( en son) bir kac harman makineleri dahi idhal
edilmis ise de umurniyyet itibanyla $ayan-1 memnuniyyet olmamaistir.

=2n ziyade

(en fazla) mehillik

(vade) olan muhtelif hastahklann munh-i

zemininde (gelis sebebinde) asi -i isti'rnali (tavuk kanasma tutulmus olam kullanmayi)
kulli (genel) surette icra elinde olmasi hasbil (gore) ile tedricen (yavas yavas) intibah-i
husul ( uretmedeki uyanma) bulundugu ve koylulerin simdiki halde hastalep zuhuru
uzerine keyfiyet-i tibb-i baytar-1 su'besine
ihbar etmeleri
edildigini

(haber verilmesi)

gostermekle

(baytar hekimligi

bu su'benin

subesinin keyfiyetine)

mesa'isi koyluler

oldugu tabib-i baytariyenin

(baytarhk

tarafmdan

hekimlerinin)

takdir
verdigi

raporda zikr ve beyan ediliyor.

1923'te
edilmistir.her

14315 hayvan
simftan

ihrac

s;ogalmakta) etmektedir.

ihrac edildigi halde
edilmekte

hayvanatm

35792 hayvan
adedi

tezayud

ihrac
(sayisi

1924 senesi zarfmda kulli mikdarda meyve ihrac edilmis ve

simdi Zira'at Da'iresi layikiyla ma'Iumat
mutahasstsina

olan

1924'te

sahibi bir ilm'ul- haserat (bocek bilimi)

( bir seye rnahsus olana) m'alik oldugunda surasi kat'iyen tehakkuk

(gercekligi anlasilan) etmis bir keyfiyettir ki senevi (yillik) istihsal edilecek meyvenin
mikdan tezayud edilecektir ( s;ogalacakt1r). Cunki meyveleri kulli surette tahrib eden
buyuk afetleri tedricen tenakus (azalma) edip azalacaktir. Keza Zira'at Da'iresi simdi
meyvenin en muvafik surette toplanmasi usulun, dela'il (delil olan) ve berahin (tamk)
s

ile isbat edecek oldugundan bil-netice ecnebi-i memalik-i pazar ticaretinde daha iyi fiyat
elde edilmesi mucib olacaknr.

.Iasir altmda senevi teshir edilen (sergilenen) sigrr, domuz ve atlar gibi hayvanat
sergisi ba'z simflann ve bil-hassa erkek merkeblerin zayif ve zebun olmalanna ragmen
medar-1 temiz bir mufakkiyyet elde etmis.
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Iyi yetistirilmis
tevlid (frsilti dogurma)

halis elden hayvanat

celb ve idhal edilmesinin

ettigini anlamak isteyen kimse icun bu sergiferin

ne gibi tenaci-i
ner nangr' alrini

ziyaret ettiren simdi teshir edilen (onlenen) hayvan ile 10 veya 15 gi.ine mukaddem-i
teshir (sohretiyle sunulan) edilenleri mukayese etmesi katidir (yeterlidir). At kosusu
meydan-1 at cinsi yetistirmek

hususundaki

tesamili

gormek

icin en muvafik bir

hamald1r.

1924 senesi zarfmda zehair-i hasadiyenin

(tahil

hasadmm

) tenakusunu

(azalmas1m) mucib olmaktan mes'ul (sorumlu) olan kurak bahar mevsimi mustesna
olmak uzere hava zira' at-1 nokta-i nazanndan pek iyi idi. Yaz mevsimi serin oldugu gibi
(soguk) bahar yagmurlan

dahi erken ba~lad1gmdan fi'l-hakika

senenin sovuk i.ic; iyi

zarfmda bir cok senelerin tecri.ibe-i neticesinde yagmurlann pek ziyade oldugu tezahur
etmistir.

Zeha'ir:

1924 senesinde elde edilen tenaci-i akdemini (eski tutanak ) bes sene ile
mukayesc eden cedvel bir vechatidir.

Burcak

Yulaf

Arp a

Bugday

Saha/rnikdfir

Saha/mikdar

Saha/mikdar

Saha/mikdar

Doniim

Kryye

Doniim

Kryye

Ddnilm

Kiyye

Sene

Doniim

Kiyye

195000 80720

209000

338611

1292000 573755

1851000 1924

184452

193000 42477

286000

339209

2441000 537420

2611000 1923

181820

108000 43917

217000

303382 2258000 578094

2492000 1922

182279

170000 49044

233190

289648 2100100 592996

2380000 1921

203260
91928

344000 29993

1861511 330838

2205767 440709

220837

1920
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Uziimler, Saraplar Ve ispirtolar:
Sarab umah
eden koylerde
koyltilerce

san'ati kati'yen tekmil

yasayan

hakikaten

gostermektedirler.
etmektedirler.

mtitehasuslan

matlub

Halk

etmektedir. Zira'at Da'ircsi sarab istihsal

istihdam

(taleb edilen)

umumiyyetle

katran

etmekte

devam ediyor ve bunlar

olan seyin
hulasim

ne oldugunu

pek

izah edip

az mikdarda

Hi9 suphe yok ki Zira' at Da' iresinin bu babdaki

isti'mal

mesa' isi takdir

edilmistir. Cunki orada kaldmlmis der-pir (en onde) edildik de cezirenin (adamn) her
tarafmda bir feryad kopmustur. Tekrar ticaret bulmak maksadiyla ktilliyetli mikdarda
sarap harice irsal edilmis ve bu suretle mti$terekti'l-a'mil
dogruden

dogruya

ahs

veris

edebilerek

(ortak sebebler) sirketler

mtitevessitlerin

(araya

girenlerin)

kazanclanndan kurtuluyorlar. Ziraat Da'iresi, Biritanya imparatorluk sergisine takriben
300 koye uzum gondermistir Bunlar beyaz yas uzumden yaprlmis ve da'irenin yedisine

Cezirenin taze uzumler, saraplar, ispirtolar, kuru uzumler mahsulatnu gosteren
cedvel bu vechatidir.

i

Sa rap
gakin

Taze
iiziimler

819602

2955446

kiyye
34000000

299146

5771890

41496213

Sarap ve
Ispirto

Ispirto
gakin

fabrikasr
864
123

Zia'at
tahtmdaki
saha dtmiim

Bag
yeti~tirenlerin
adede

Sene

260000

16000

1924

241280

16000

1923

C

,_

I

Kuru iiziimler:
1920

99974

Kiyye ( okka)

1921

1187100

K1yye ( okka)
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1922

2209120

Kryye (okka)

1923

2334075

Kiyye (okka)

1924

313212

Kiyye (okka)

Zeytinler:
Simdiye kadar istatistikler yedimize vasil olmadi, Fakat sene zeytin mahsul
hakkmda vasati ( ortalama) derecede idi.

Patatesler:
Patetesler hakkmda kulli miktarda hastahk olmus ise de keyfiyyet-i hukumet
ilru'ul-haserat

mutehasasi

tarafmdan

nazar-i dikkate

almaktadir.

Umit olunuyorki

bundan soma nazara carpacak tehamul elde edilecektir.
Pamuk:

Marul - te'esstil (acima ile) tohum kabugu kurdu (seke guya gus1 peyalla ve Ia
aryas Insulana) 'nm hasarati (hasarlan) yuzunden pamuk mahsuli za'it ve bereketsiz
idi.

Bu

afetlerde

bulundugundan

nazar-1

dikkate

carpacak

surette

tezayud

(cagalan)

vuku

siddetli tedabire (tedbirlere) tevesstil (vesile olan) etmek icab eder.

Tutun saplannm sokulmesi hakkmda bir emir isdar ( emir cikarrna) edilrnis ve her ne
kadar bu emir intizar (beklendigi)

olundugu vechiyle umumiyyet

itibanyla

amaca

rnakbul olmadiysa da bir coklanyla buna da'ir bizat gorusmus oldugurn ciftciler siddetli
tuzabire tevessul edilmedikce nihayet kendilerinin mutezerir (zarar gormus) olacaklanm
anlatiyorlar.

Bu kurtlar tarafmdan ika' (dayanma) edilen ziyan rrnsirda beyan olundugu uzere
bu kurtlar pamuk icin bir afet olarak te'sis edince bunlann hucumlan neticesinde pamuk
yetistirenlerin pare ziyam 50,00,000 lirayla belig (erismis) anlasihyor. Biraz seneler
soma cezirede pamuk rnahsuli yetistirecegini zann ederim ve bunu mutameinnen (zihni
rahatlarms olarak) soyleyebilirim, Pamuktan ma-iada

(baska) boceklerin hucum ettigi
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bamya
bunlam

ve hatmi

(yana iyilestirici

bitki turu) cicegi

da kis onlan zarfmda telef olacaklan

Gecen iki seneye ait pamuk istatikleri

(bitkiler)

vardir ki,

muhakaktir.

pamuk istatistikleri

Saha/ddntim

Sene

gibi nebatlar

Kiyye

panuk mahsfil

1923

18000

996343

1924

31729

1499310

Ithalatcilar

haricden

kulli

mikdarda

apiyi ( 90k iyi) tohumluk

patatesleri

getirmekte devam ediyorlar. Zira'at Da'iresi de bunu mumkun oldugu mertebede teshil
(kolaylastirma) etmektedir. Kibns'ta yetisen patatesler zann ederim ki her patates kadar
iyidir.

Bina'en-aleyh

edecektir.tecrubeler

londra

pazannda diger

memleketten

gelenlerle

musabaka

erken ecnas-i muhtelife (cesitli ihtilaflar) ile icra edilmektedir.

Gecen iki senelik patates istatistikler:

Sene

Saha I donum

istihsal edilen

1924

7819

2520210 kiyye (okka)

1923

16228

5720990

Harrfiblar (keciboynuzu):
Bu sene hastahk ilrri'ul-haserat mutehasusunun
etmektedir.

Mutehasus

mgma-ileyh

nazar-i dikkatini celb (cekici)

(adi gecen) girne'de yaz mevsimi

eva'il (ilk

vakitler) zarfmda kulli vasit sarf etmis ve kemal-i dikkatle tarih-i hayati tetebbu (genis
bilgi edinme) etmistir. Bil-tabi (tabi'iyatiyla) neta'ic (neticeler) bir gunde elde edilmez.
Bu sene mahsul iyi oldugu gibi fiyatlarda iyi idi.
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Harrfib Istatisrikleri :
Sene

Harrfib Agaclaruun adeti

Harrfib mahsuli

1924

2549810

223986

1923

2703403

114530

Keten:
ilk kibns keten lsirketi zevetya' da fabrikasi ikmal etti. Bu fabrikada cezire
mahsulunun kism-i a'zami cerh ile temizlenmistir.

Cezirenin keten yetistirmege elverisli olduguna az suphe edilir. Bu sene zarfmda
pek kulliyetli saha ekilmistir. Zira'at Da'iresinin muhtelif kat'at (tahil fiyatlanmn
yukselmesi) arazi isticar (kiralama) etrnis ve isbu katatda en munasib ve munbit (ekini
guzel yetistiren) topragi bulmak maksadiyla tecrubeler icra etmektedir. Musteraklasan
( calman) bu sene zarfmda cezirenin her tarafmda gezip dolasarak koylulere istidadana
nasihatlar vermekle mesgul idi. Carh ile isleyen tecemmum (herkese ait olan) edecek
olursa snphe yok ki kulli mikdarda keten yetistirilecektir. ingiltere' de al man fiyatlardan
bela-suphe

tahakkuk

yetistirilmege

etmistir ki kibns'ta mukemrnel keten yetistirilebilir

baslanrmstir.

Gonderilen

numune

hakkmda

iyi raporlar

ve hatta

alinmis ve

belcika' da satilan bir paket 200 liradan az olmamistir.
Meyve:
Bu sene portakallar icin 1000 tane 4 lira kadar verilmistir. Bu pek yuksek bir
fiyat olup mahsulatta

kulli mikdarda oldugundan portakal yetistirenler

istifade etrnislerdir.portakal
vukul bulmustur,

mevsimi esnasmda magosa'da devamh sefa'in nakliyati

Biritanya

imparatorluk

peniye satilrmstir. Binaen-aleyhzann
cikacagi) gib bakmarmz

pek ziyade

sergisinde buyuk kibns portakallannm
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ederimki, ingiltere'ye bir sans mahreci (disan

icab eder. Kaysilar, seftaliler, elmalar, limonlar, kirazlar,

cevizler ve sa'ire gibi meyveler iyi mahsul verdiler. Kirazlar bi-l-hasa mustesna surette
iyi idiler. Daglik yerdeki koylerde asi yapmak ve tohum vermek zira'at da'iresinin
mutehasuslanna teftis etmek ve budamak icin bir merkez teskil etmek maksad-i aslisiyle
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(husisi maksatla)
hakkinda

hukumet

tarafmdan

iyi usi.iller gosterildikce

alacagi gibi kulli mikdarda

Keza

(boylece

yetistirilmektedir.

150 donumluk

cezirenin

kendi istihlakati

harice gonderebilecegi

) her

cinsten

bir kita

zahireler;

vareste-i

isticar edilmistir.

Zira'at

icin kafi mikdarda

mahsi.il

kayd istibahtir,

patatesler,

Omit olunur ki ileride orada bir hayvan

sebzevat

(terikutciyada

ahm dahi te'sis edilecektir.

Deri i'mah:
Gecen sene ingiltereden

siparis edilen makina vasil olmus ve fabrika zaten

islemekte oldugundan makinarun vuzu ve te'sis ivra edilmistir. Derilerin ve sa'irenin
fiyatlanna gelince, bunlardan kulli mikdarda oraya gonderilmis ve pek ziyade takdirata
mazhar (bir seyin ciktig. yer) olmustur. Her ne kadar pek cokdibagatcilar

(hayvan

derilerini terbiye edenler) ve sa'ir kimseler deri islahi icin verilen derslerde isbat-i
vucud (isbatlanmis)

etrnisse de simdiye kadar hukumetin gosterdigi numune-i ta'kib

edilmemistir.
Bocek~ilik:
Sene zarfmda 8445 once tohum kozadan cikanlrmstir.

Bumm 3737 oncesi

fransa' dan idhal edilmis ve 4 708 oncesi de mahalliyen (yerel olarak) yetistirilmistir. Bu
mikolann cezire ihtiyacati

icin kafi (yeterli) gorulup anlasilrmstir.

Binaen-aleyh

(bundan dolayi) sene nihayetinde idhalat icin daha ziyade (fazla) ruhsat tezkireleri isdar
(berat cikarma) edilmistir. Tohum kozasi istihsali (hasil etme)pek ziyade rnemnuniyyeti
bahs idi. Kibns'ta yetistirilen yumurtalardan fransanmkilerinden

daha iyi neticeler elde

edilmisur.
Bocekcilik mufettislerinden bes kisi bocek yetistirenlere ve sa'ireye bir mu'tad-i
rna'Iumat (bilinen ahsilmis seyler) vermekte mesgul edilir. 12 kiz mektebine tohum
verilmis ve mufettisler

kuluckaya

koyup uyandirmak

ve sa'ire hakkinda

ta'limat

vermislerdir.
Zira'at da'iresi tarafindan ipek kozalanm sarmak icin ciknk te'sis edilmis ve bu
sa'nata merakh olanlann ziyadesiyle merakirn celb etmistir. Takriben (yaklasik olarak)
1000 kisi bu cikrigi ziyaret etmistir.
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Boeek<;;ilik derslerine devam eden 3 7 kisi ipek bocegi yumurtalanm yeti$tirmek
icin $ahadat-name (tamkhk mektubu) olmaga kati numru (bir sey karsihginda verilen
rakam)

kazanm1$lard1r. Bu yumurtalan

yetistirmek

icin 45 sahadat-namc isdar

edilmistir.

Kozalar ve ipek Istihsfili:

I

Istihsal

Mahalliyen istihsal

Istihsal edilen ipek

Istihsal

(:1k1kta
ge1yirilen

edilen

edilen ipek bocegt

bocegi

edilen ipek

kozalarm

kozalarm

yumurtalan

yumurtalan

yekfmu

yekfinu

sand1klarmm

sandiklaruuu

adedi

adedi

j
'I
I

Sene

4708

3737

2474

179245

1924

24140

122164

5276

1923

26193

2389

2936

e.

Numune Bag1yeleri:
Bu numune

bag<;;eleriyle baglar <;;ift<;;ilerin cok merakirn

eelb ediyor. Bu

numCmelerden on biri bag<;;e ve dokuzu bag olup on tane teer-Ube fidanhklan
Meyve aga<;;lan yeti$tiren mahallelerde bunlann

vardir.

adedi tezyid edilecegi (<;;ogalaeag1)

zeha'ir ve saire icin de teer-Ube kita'ati vapilacagi me'muldur.

Bunlar subelere yakin

yerlerde te'sis cdileceginden teftis vazifesi meskul olmayaeaktlr.

f

-----

Mekteb Bag1yeleri:
Bu sene zarfmda

105 bag<;;e i$letilmi$tir ki bunlar hep mekteb bag<;;eleri

nazariyenin nezareti altinda idi. Bu bag<;;elerde 23033 escer ekilmis, bedeli te'diye
edilmek uzere 34319 nebatat tohumu isdar edilmis ve 10640 nebat mucanaen verilmi$tir
(yeti$tirieilere verilmistir).
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Tiitiin:
Lazikiyye

ti.iti.in sirketi zira'at

da'iresi

bir paket lazikiyye

tutunu tohumu

gonderdiginden bunu tecrube icin o rihu (ruzgan) ve kakupter yada birer kit' a-i irazi
istihcar edilmistir ki bu iki kit' ada tutun yeti$tirilerek icilecektir.

Son iki seneye ait hayvanat istatistikleri
Develer domuzlar Keciler

koyunlar

Merkepler Atlar Sene

Katirlar

Boynuzlu
Hayvanlar

179555

239672

43852

8023

43091

1924

24762

3629

1303

254547

47078

8070

42985

3499

1355

176977

1923

18541

Atlar

Sene

Son iki sene zarfmda ihrac edilen hayvanat
Okuzler Develer Merkepler Katirlar
di~i-erkek
disidi~i-

Domuzlar 1 Koyunlar Keciler
di~i-erkek

disi-

erkek

erkek

erkek

erkek

84-129

58-2503

39-40

724-898

974

-45

1924

5252-

84-116

801-905

3222

-124

1923

I

459-519

I

I

disi-

disi-

erkek

2021
2633-

11612-

1506-

3525-

1740

4005

954

5485

Muvafik

--

Usulde

Hayvanat Yetistirmek

Hususunda Zamanm Sami'I-i

Mii'esir Olmasi Hikambel Zarfmdan:

__.-7

Usule muafik hayvanat vetistirmek icin cezire ile -,-inad-i kelam (soz soyleme)

etmege meyil (egimli) isede meyillilerimizdeki

ba'z kimseler bu ta'birin mesmulini

(kaplad1gm1) tezkir etmek hususunda haber-danz
vetistirilmis

(haberliyiz)

ba'z hayvanat bir rol tahayyul edilemeyen

ki suret-i hususiyedc

mikdar-i kulliyede (butiin

miktarlarda) slit vermek hususunda tekarnul ( olgunlasma) etmislerdi. Surasi da bizce
malumdur ki bol slit gelmesi inege verilecek g1damn keyfiyyet ve kemiyet (sayi) ile
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mutenasibdur.

Fakat bu ceziredeki bayagibir koy ineginin dunyanin mustehir (unlu

olan) inekleriyle rekabet edebilecegini tahayyul edecek hicbir budalanm bulunacagmi
kimse farz ve tahmin edemez. Bu mustehir ineklere verilen gidamn zengin ve bol
olmasmm bu hususda bir dahli (etkiyi) yoktur. Fil-hakika $U nokta dahi tahakkuk
etmistir ki meshur silt inekleri nesilleri icin tarafimizdan masrut (sarf olunmus) olan
mesa'i-i

vucuddaki

(olusan

intactsonuc verme)etmekten

mesasdeki)

silt gidalanrun

izdiyadim

(cogalmasim)

baska bir sey'e dest-res (el yetistirmek) olunmarmstir. Nu

nasil oluyor?. insan yoktan hicbir sey ihdas (ortaya cikarma) edemedigi gibi bir sey'e
diger sey ilave etrnedikce onu tezyid edemez o halde simdiki meshur nesillere biz ne
gibi seyler ilave edebildik? Su noktada iyice ma'Ium olmusturki her zi-hayat (canh)
bedenin her hangi bir kisrm isti'malden

(kullanmaktan)

uzak bulunduracak

olursak

neticesiude o kismi da zumur (bir hayvamn beslenmeyip zayif kalmasi) vuku'unu intac
eder. Bu sebeble

tekmil

hayvanlann

kulaklan

(varhklanm

surdurrneleri)

gucununkeskin

kurdlar, tilkiler,

daha

dik
icin

durur.
pek

yabani kuslar,
Cunki

keskin

bunlar

hassa-i

cakallar
idame-i

samiaya

ve sa'ire gibi
mevcudiyyetleri

(kulaktaki

isitme

olrnasi) ihtiyac hiss edilir. Fakat kendi gidasi nev'-i beserden (insan

turunden) olan sahibinden olan ehl-i kopek o gibi keskin samilaya arz-i ihtiyac etmez.
Bu suretle bu gibi hayvanlann

kulaklanndaki

seneler zarfmda gittikce azalarak isti'rnalden
olarak

o icinde

yetistirilen

hayvanat

'adalatin

(kaslann)

(kullanmaktan)

ehliyyesinin

kuvveti binlerce

kalir. Bunun neticesi

(becerisinin)

artik kulaklanm

kaldirarak hafif sesleri isitmege kabiliyyetleri za'il (sona eren) olur. Diger cehtinden
biza't yapilan tecrubeler neticesinde ma'lum bizim kollanrmzdaki

ve bacaklanrmzdaki

adalat-i idma'n yapmakla kava'si kulli mukda'rda teza'yud eder ki buda fenaen sabit
olmamis

olsa idi boylece

silt gadelerinin

teza'yud

edebildigini

bil- mukayese-i

muna'kasa edebilirdik.

Baz hayvanat bikariye nesillerinin silt gadelerini isleterek tezyidi imkam hasil
oldugunu soylemekte hak bulabiliriz ki bu tezayudu elde etmek icin ilave olunan seyde
o i$letmedir.$imdiki halde bu meselenin bir dereceye kadar sade oldugu gorilltiyor.fakat
simdi kendimize $U suali irad edelim: Farz edelim ki biz bayagi bir koy olarak onden
ali-i el-devam gunde alti defa silt sagarsak silt ne kadar seratte tehasul ederse onun
yukunu istihar etmissute yakalasacak dereceye getirebilecekmiyiz?

Her ne kadar bu

suretle uareket ederek bir cok seneler sonra sutun mikdan tezyid edilebilirse de yine
13

istihar etrnis sutlulerin
ile sabit olmustur
soma

ki en sutlulerden

surulerimizin

gorulecektir.Bu
edilebilir.Bir

sevdigi mukdanna vasil olamayacagiz.Fakat

silt mukdan

tezayud
kimsenin

sagdig: halde

al-i el-devam
dikkati

ancak(bizde

silt gadeleri

En ziya'de istiha'r etmis nesillerin
eder.Bunlar

hakkmdaki

edilmistir.Binaen-aleyh

bir

tecrubeler

olursak birkac kann
surette

vecihle)

tezayud

sirf mesa'i

her birini da'ima'

uzerine

nasil fazla icra'-i te'sir ettigi sua'lini kendimize

ededcek
ettigi

kendi ka'n icin sutlerin

bazilanrun

nesil yetistirecek

celb

tezahur

yapilan

ile

son damlasma

sarf edilen mesa'inin

ettigi
elde
kadar

digerlerininkinden

ira'd edelim.

mualinesi

hakkmda

kuyu'd

bir asr veya daha ziya'de

benim

kana'time

gore

$U

bir iza'ha't vermek iktiza'

muddet

zarfmda

muhafaza

noktayi suret-i sahihada tezizkar

ediyorum ki her ha'l ve surette meshur suttlu hayvanlann disi zurriyeti bir asirda pek az
nesil teveleyud

ediyor,tabir

degerle istihar etmis buyukannesi

ve oglu hep kendi

annelerinin yash zamanlannda buzagi teveleyud etrnislerdir.Istihar

eden inegin disi

cedelerinin kitlenmesi zamamna kadar her sene bir buzagi teveleyud olrnadigi halde
yaziyor.Fakat

der-hatir

ettigime gore mutadolan

kitayetten

tezahur

edeyor ki her

rnustekim anac inek dokuzuncu veya onuncu buzagi idi.Hatta bazilan onucuncu vaya
onuncu

buzagi

idi.Hatta

bazilan onucuncu

veya

ondorduncu

buzagi

idi.Su

da

muhakkaktir ki hicbir istihar etmis inek kendi zurriyetine gore onbesinci buzagidan

asag. az bir cedde gosteremez.Simdi subhe etmezin silt gidalan uzerine mesaruf olan
hizmetimizin kaydi vardir.

Bundan tezahur eder ki zamanm amil-i musar olmasi mesai ile musteriken
tezabik edilmekle olur.Diger bir halet-i nokta-i nazara alahm.pek 90k seneler zarfmda
yans atlan yetistirenler

kosularda

defaatle kazanrrus zurriyetten

memul bir takirn netaice ma'ruz olmuslardi.Fakat

boynundan

gelen kisraklarda

pek 90k $CY intizar

edilmeyen bir kisrakta daire-i imkanda nemayan olan pek 90k seyleri kesf etmekle
hayretbahs netice-i mergubeye dest-res olmuslardi.Bir mustehir yans ati ne gibi seye
maruz kahr?Bu gibi bir at daha gene yasmda ataletle oturup yem yemege terk edildigi
vuku bulmanusrmdir'iDiger

cihetten daha az bedbaht olan kardasi intizar neticelere

maruz kalan sahibi tarafmdan yans meydanlannda kosu yapmaga icbar edilmisti.Bunun
sahibi limit ediliyordu ki atmi kosturmaga devam ederek onun yuzunden ducar oldugu
ziyanlara tekabul edecek bir sey kazanabilecektir.Ve

akibet at ihtiyarladigi halde sahibi
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onu

beslemege

devam

etmege

karar

vererek

ondan

biraz

$CY

daha kazanrnak

istiyordu.Bu tarz hareket elli sene olana kadar daima devam ediyordu.

At yetistirenlerin bazilan anlamaga basladilar ki kosularda buyuk kazanclara
nail olan kisrak her ne kadar ise yaramaz bir hale geliyorsa da kazananm biraderinin
ekseriya bir buyuk kosu ati oluyordu idi.Bunun uzerine bu soz istihar etti ki insanm
yalmz bizat kosu kazanam yetistirip beslemesi muvafik olmayip onun kanmdan geleni
yetistirmek
musekatli

icab eder.Bundan
iste

devam

tezahur eden nedir?Daha

ettirilmernis

ise

ahirda

az muvafik

beslenmek

icin

olan kardasi
mucib-i

fa'ide

olmustu.Bunu yetistirenler akibet bir hataya ducar olduklanna dair bir subheye maruz
olmuslardi. Cunku "Kazanamn kanmdan gelen" de bizat kazanandan daha iyi olmadigi
sabit olmustu.

Kendim bizat kosu atlan yetistirmedigim icin bil-delil mud'ayata kiyam
etmemeliyim. Fakat zannederim ki bu fikrim dogru idi. Ve tehdis eden hatta suret-i
tatbikten ileri gelmisti.

Bu halde biz adalat hakmda beyan-1 efkar etmekteyiz. Ve bu noktanm dermeyan edilmesi de insanlarda imkam-1 vucut temin etmek icin onlan uzun muddet
mesekatli

is altmda

isti'mal etmege devam eylemek

ve ondan

sonra bir kisrak

yetistirmek icin beslemege baslamak icab eder.

Hepimiz "Eklips"in tarihini biliriz. Her ne kadar ben kosu atlannm nesil ve
zurriyet' erini yakmdan mutala ve tetbi etmediysem de $U nokta-i menzurum olmustur ki
pek 90k kosular kazanan
ciftlesmelerinde

musthir atlar kendilerinin

uzun fasilalar gorulmustu,

ecdadim hatt-1 mustakiminde

Binaen-aleyh

bu ecdad yetistrilmezden

ikdam ne dereceye kadar islediklerini ogrenmek mucib-i istifadadir.

"Leverak-i sattar" diger bir sayan-i hayret hadisedir. Ibtidai nesil yetistirmege
baslayan edvared-i

laverak kendi suret-i tatbikine

dair bir kayd birakrmsnr.Isbu

kayittan biz istidlal ediyoruz ki ataletin yegane kosular idi.
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Muma-aleyh
hayatlannda
Yaslanmaga
almayarak

biraz

bir irkm
daha

sam'alanm

basladiklanru
zurriyetimiz

mukafa' kazananlann

tesaduften

mantiken

beraber

matlub

bunlanve bunlardan

ise

iste kullanrrusti.

olduklerini

yazdigierika'da

zamandan

nazar-i

dikkate

anac kopegin

rnucerred
olan

tesaduften

nazariyat

at kosusu

amaca

pek 90k tecrubeler

beri zurriyetleri

yanslann bu istihanna

Ben bunu bilmem.

daha rnuskafane

kosu atr ile ta'limli

ve hernsire

hakkmda

Amerika'ya gittikleri

ibaret midir?

simdikinden

kosturmaktan

icin bil-inkta'

icraya edilmis ve kosu meydamnda

icra edilen idman-i

bu vak'alann

bunlan

ikinci

tevelud etrnisti.

bir amil-i musir olmasiyla
ve gayretle

birader
arzusuyla

hemk kopekler

istihsal surette mevk'i-i

alarak

kuvvetlendirmek

gorunce

kalmamalan

kannda bir disi zurriyeti

istevun-1

ve bir disi kopek

hakkmda

gecirerek

arsmda zamanm

badi olan baz 'uzularda

cehd

ibaret midir? Keza, munezur

olan

ile tevafik

etmesi

Fakat da'i-i merak

de mucerred

bir mesele

tetb'i etmek icab eder. Su nokta kaydedilmeye

av kopegi

mucib-i

uzun fasilalar

bir

oldugndan
sayandir ki

kirk erkek ve kirk disi ecdata

tezahur eder. Halbu ki en bol silt veren inekler bu fasilalan

yalmz disi zurriyet hatmda

gosterirler.

Anac babalar ve bunlann buyukbabalan
zurriyet

tevellud

ederler.

cinsler yasi ilerlemis
oldugunu

Fakat bu noktayi

kayd etmek

inamnm.

yalmz bir disiye hasir edilir ve onun yaslanmis
hattaki

yaslanmasindan

Bundan tezahur ederek bu keyfiyet
taleb eden nazariyeye
anac erkek hayvanm
eder.

~·1

noktada

olmasi

tevellud

isin bil-hasa

suret-i

has-i mumizesinin

muhakakada

yalmz bir erkege veya

icab eder. Halbu ki digerin her

etmis ise de yine gene duruyordu.

aym 'uzu uzerinde

tam tabi'ata tevafik edecek
erkeklik

ki bu erkek

bes veya alti yastan fazla

anlasihyor ki 'uzuk-i islahi matlub oldugundan

ne kadar mukabil-i

her defada pek gene

daimi meraktir

analann ogullan idi. Bir okuz ceddin

gosteren bir kayd olmadigina

Bundan

ve saire takriben

tecem'i

edelmesini

surette tedahul

eder. Ihtiyarlarrus

kendi zurriyetine

intikal etmesini

sayan-:

tavsiyedir

ki kuvvetli

bir
icab

tecrubeler

neticesinde kaliteli yumurta yumurtlayan cinsleri yetistirenler bir yasindaki horozla iki
yasmdaki

tavugu nesil yetistirrnek

icin ciftlestirmektedirler.

Su keyfiyette

sahte-i
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mahrundur ki ti<; yasindaki bir horozla bir yasindaki pilicin ciftlesmesi birinci kannda
iyidir. Fakat daha soma tevellud eden kannlarda busbutun faydasiz oldugu gorulmustur.

Rebab-1 fenni uzun rnuddet yoran bir mesele vardir. Darvin zukuriyet ve
Anasit'iu has mumizesinin intikali hususunda bir rnubahsede dermeyan etmistir ki nev'i
beserin kism-i zukurunda sakalin tekammul etmesi istifa-i tabi'atin neticesidir. Cunku
sakal kadmlarca makbul ve cazibdir. Ve bunun boyle oldugu, baska bir suretle izah
edilemeyeceginden

kabul edilmistir. Tarihi zamanlardan beri tiras icin erkeklerde bir

meyl mevcud oldugu ma'lumdur. Cunku erkekler izdivac-i senine vasil olduklannda
sakallanm tiras etmek isterler.

Eger, Darvin isabet etmis ise biz kendimize sual etmeliyiz ki kadmlar ne icin ve
ne zaman kendi sekil ve endamlanm

tebdil eylemislerdir.

Erbab-i fenn nezdinde bu

halet bir rnuskile teskil eder. Fakat biz yukardaki tezilam hayvanat hakkinda derc
edilenden ihrac etmek ihtimalinikabul edecek olursak muskulat-i za'il olur. Simdi farz
edelim ki nev'-i beserin her iki cinsi fi-alasil , senruste vasil olduklan seneden itibaren
yuzlerinde kil buyumesine muste'id

idi. Madem ki bir erkek senruste vasil olduktan

birkac ay soma tamamen iktisab-i kuvvet eder, tecavuz etmek icin bayagi bir cocuktan
daha ziyade mufakiyetli olrnasi mu'tad olmak icab eder. Diger cihetten bizce ma'lumdur
ki vahsi

'arklar arasinda daha gene kadinlar erkeklerce cazibedar olrnaga mazhar

olurlar. Binaen-aleyh

su noktayi tahkik etrnislerdir ki sayilmazlar

kannlar zarfinda

bizim cins zukurdan ecdadimiz kamlen sakalli idiler, halbu ki cins anasin tez vucuttan
evvel sakal buyutmek icin pek az zamanlan oldugundan sakalsiz olmaga meyl ettiler.
Tabir digerki sakal buyuten nev'-i beserdeki iki cinsten birinde fa'l olmaga vakit rnusa'id
bulmus ise de diger cinste bu fa'aliyet icin musa'id zaman olmadigmdan cins-i anasta bu
hezale niaruz olmusladir.

Bu gibi mubahisenin zira'ate hasr edilmis bir mehmu'ada harici oldugu tabi'i
ise de bir fenni mu'amayi hal etmek icin musa'id bir nazariye bulundugunda bu gibi
nazariyenin sahte makrun olduguna kuvvetli zann ve ihtimal hasil olur. Binaen-aleyh bu
biraz gulunc goruluyorsa
edilemez/Maba'idi

da mevsu-i

bahis olan hedef istihfaf ile red ve inkar

var).
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Mesariyede Efkaliptos Zehair Aleyhine
Orman Seyr-i Mfimfirr Anvin Tarafmdan:

1) Efkaliptos Icin Topragm Enva'I:

Orman Dairesinin Lefkosa'da, Atalasa'da, Lakkovunara'da,
istidlal olunduguna

elde edilen netaicten

gore alallade yetistirilen efkaliptos, topragin keyfiyeten tehaluf

ettigi bircok yerlerde, kulli mikdarda yetistigi tahkik etmistir.

Lefkosa civanndaki

zengin toprakta bol su oldugundan bil-tab'i en iyi neticeler istihsal edildigini soylemek
icab etmez. Bu mesellu-i mevak'ada agaclann kirk senede yuz kadim-i irtifa' ve muhiti
oniki kademe vasil olrnustur. Su nokta sik ve subheden an olarak anlasilmahdir ki en iyi
araziyi veya topragi ekmek tasmim edilmemistir. En zengin topraklarda zehair alan en
iyi- mahsul

vermekte

oldugunu

dermeyan

etmek

icab etmez.

Ma'ma-fih

bircok

ciftliklerde kirectasi kita'ati veya sert tashklar ve za'if arazinin sair-i aksarm mevcuddur.
Ciftcilerin nazar-i dikkatleri bil-hasa bu defa topraklara celb edilir.

Bu topraklarda

mu'tad hasat, hava ve su tam mevsiminde

mefkuddur. Baz

agaclar gida bulurlar. Fakat bashca matlub olan, isin derince yayilmasi veya tezekullerin
kinlmasidir.

Diger cihetten simendufer hati uzerindeki garesiyat-i keyfiyet itibariyle

Lefkosa civanndaki zengin ve ozlu toprakla ve Pirkay istasyonu civanndaki sert kirec
ile kabil-i kryas degildir. Aym suretle toprakta rutubette kulli mikdarda tehaluf

eder.

Tarahuli civannda bir mu'tad pek cok rutubet var ise de Yenagra civarunda toprak ya
kisinsu tugyarnna maruz kahr veya yaz mevsiminde busbutun kurak olur. Simdiki halde
ciftcilere efkaliptos ekmek icin su nokta tavsiye olunur ki vadilerde yalmz za'if arazi
intihab edilmeli. Ciftcilik hayvanatma golgelik yapmak veya ebniye insa etmek ve su
macerasi bendleri yapmak gibi seyler mustesna olmak uzere iyi mahsul yetistiren
arazide agac ekmek tavsiye edilmez. Cunki o arazi agaclardan daha fazla ve daha
kiymetli mahsulleri sur'atle yetistirir. Turlu toprak tozdan azade edilmedikce mufkiyetle
ekilmernis demektir. Tepelerde ve sirtlardaki tozlu arazide agac gares etmek

tozun

ekserisini izale etmeye mutevfiktir. Fakat bol yagrnur yagmadikca ve sirtlarla tepeler
toz topraktan busbutun yikamp zail olmaz.

18

2) Tohum Ekmek veya Agai; Dikmek Icin Usfiller:

Akademice efkaliptos fidanlan yetistirrnek icin hem tohum ekmek ve hem fidan
dikme usulu isti'mal ediliyordu. Bu usullerden ikincisi en ziyade $ai' olan usul idi.
Mama-fih fidan ekme icin bir mu'tad bol

SU

ihzar etmek icab eder. Taki fidanlar daimi

rnevkilerinde ekildikten sonra ilk iki veya uc sene zarfmda suvanlabilmeli.
oldukca uzakca bir mesafede sur'atle kaldmlmasi

Ebniyeden

rnatlub olup her ne kadar bircok

ahvalde az mikdarda, mesela 50 veya 100 agac ihtiva etse bille agaclan suvarmak icin
bir adam kullanmak

ve fazla vakit ve para sarf etmek muhakak olur. Efkaliptos

tohumunu kanun-i sanide veya subatta saksilara ve yahut sandiklara ekmek ondan soma
tesrin-i evvelde ormana veya fidanhga nakil etmek bircok senelik tecrubelerden elde
edilen netaicden en iyi bir usul oldugunu tahakuk etrnistir.

En munasib ekme zamam yagmurlann yagd1g1 zamandir. Fakat garesiyata tam
yagrnur

basladigi

baslamazdan

zaman

mubaseret

olunur.

evvel dikmeye baslanilabilir.

Agaclar

suvanlabilirse

yagmurlar

Son zamanlara kadar dikmek icin takib

edilen rnile gore mu'tad derinlik agacin hacmine gore degismesi agaclann tam topragin
aym seth-i mustevesi istikaminda ve bircok ahvalde toprak agaclardan geriye cikilarak
Suyeksaflar civannda bir daire icte toplanmasi icin birakihrdi.

Son Uy sene zarfmda

iyice sabit olmustur ki la-akl iki kadem derinliginde dikilerek agacin kokleri bir mu'tad
toprakla ortulurse yaz mevsimi hararetine mukavernet
topraklarda Uy kademelik

ediyor. Hakikaten pek kuru

akademik derinlik cok degildir. Keza bu usul suvarmak

ihtiyacmdan rnutegnidir. Cunki boyle derin delikler daha s1g ve acik deliklerden daha
uzun muddet kis yagmurlanni

rnuhafaza eder ve ilkbahar evalinde kuru ruzgarlar

vadileri supurdugu zaman daha az tebiharata maruz olur. Tohumdan cikan nebatlar,
hatta efkaliptos nebatlan, derin deliklere egildikleri zaman ibtida seth-i arza nadiren
cikar ve bu suretle yapraklar ve fidanlar ilkbahar kuru ruzgarlanna

tamamen maruz

bulundugundan daha az mikdarda rutubet intisar eder.

Keciler gibi korpe dallar ve yapraklarla ta'is eden hayvanlar tohumdan cikan
fidanlar civanndan

gectikleri zaman efkaliptos dallanru seth-i arza cikannebatlardan

daha guc isirabilirler. Tohumdan henuz cikan nebatm nernasiru islah etmek icin timar
etmek veya topragin seth-i fevkanisini yumusatmak nebatm kism-i fevkanisindekinden
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daha tevelai ve daha musirdir. Cappa veya bagcivan cappasi ile yaramaz otlan veya
tohum

leligindeki topragin srth-i fevkanisini kesmek mumkundur.

Tohum deliginin

etrafmdan biraz daha toprak yumusatilarak tohumdan cikan nebatm etrafma konulursa
koklerin kurumasma muman'at edilir. Keza bu nokta dahi nazar-1 dikkate almmalidir ki
ziya-i fakdani hesabiyla o gibi deliklerde yaramaz otcuklar tarafmdan gasb edilecek
yerde suyun mikdar-i azamisini

bil-f'il nebat tarafmdan isti'mal olunur. Tashk yerde

agac ekildiginde tohum deliklerinin ti<; kadem derinliginde ve topragin da bir kadem
derinliginde asagi tarafmda yumusatilmasi

elzemdir. Boyle yapihrsa tohumdan cikan

nebat yumusak bir toprak bulup hayatmm ibtid3asmda nerna bulur.

Sert topragi yakmak kulli bir yardim adet olundugundan

bundan sonra

ekilecek madde isti'mal olur. Eski yapraklar veya her hangi cinsten gubre mevcud ise
nebat ~kildikten sonara topragin seth-i fevkanisinde

nebati soguktan muhafaza icin

kokun etrafma yapihr. Fakat delikler derin oldugundan eski yapraklann veya gubrenin
az rnikdarda isti'rnal edilmesi icab eder. Yakilrms otcuklar gibi mevad-i isti'maline hacet
birakmaz ve aym zamanda tohumdan cikan nebatlar bir potas gubresi hizmetini gorur,
Simdiki halde Kibns'ta

bil-tecrube anlasildigi vecihle efkaliptosun

tohumdan cikan

nebatim derin ekmek bu agaclann sur'atle nema bulmasmi bil-hasa tashk arazide ve
zira'at gayr-i salih olan arazide temin edilir. Bil-tab'i bu arazi ekilip her cinsten agaclar
yetismesine tehsis edilir.

Eski zamanlardan kalan adet uzerine fidan dikmek usulu agaclar arasmdaki
mesafe alti kademeden oniki kademeye kadar idisi de bu mesafe hakikaten uzak idi.
Cunki b'az agaclar

mahv ve telef olduklannda

doldurmak

mesekkul

Kibns'ta

olur. Umumiyet

fidanhklann
itibariyle

kademelik mesafe tiz vakitte nernayi ve fidanhklardaki

bos kalan yerlerini

agaclann

arasmda

uc

sekfin-i sur'atle kapanmasi

mucib olur. Ve bu suretle en iyi ve mustekim agaclar bu sistem altmda tedvirin
nihayetine kadar mahfuz olur.

3) Tohumdan Cikan Nebatlara Bakmak:

Tohumdan cikan nebatlar ilk uc sene zarfmda mevsime gore suvanlmali ve yaz
aylannda gunde bir defa suvanlmah. Mama-fih bu mumkun olmadigi takdirde nebatm
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sakmdan Uy kadem mesafeye kadar ayada bir defa nebatm her tarafmda timar yapmak
icab eder. Bu taze fidanlann tekarnulunde topragin taba'inin buyuk dahali vardir. Iyi
islenmis toprak islenmernis toprakatan daha ziyade rutubeti muhafaza eder.

Keza kokun etrafma olmus yapraklardan, eskimis samanlardan ve hergun
kurumus zebzevat dallanndan bir setre yapmak kiymeti takdir edilmeyecek bir faiz-i
mustelzemdir.

Topragm bu tarzda mustevir olmasi ser'i tebharate man'i olur ve tebharati
asgari derceye tenzil eder. Bu halde gee suvanlmaga arz-i ihtiyac etmez ve koklerde
birkac hafta yagrnur yagrnasi bille yine kurumazlar. Ekilme zamam fidan sokulup diger
nakil edilirken kokler zedelenip tenakus ederse koklerin rutubet vermesi icin dalciklan
azaltmak elzemdir. Ormancihk nokta-i nazarmdan hayvanat otlatmaga
agay yetistirilen

yerlerle

birlestirrnek

efkaliptos ve saire fidanlanndan

Kibns'ta tavsiye

edilemez.

rnahsus yerleri
Orman Dairesi

otlatmak icin musade ederek muhtelif tecrubeler

yaprms ise de bu musade yalmz ekilmis agaclara dogrudan ika'-i hisar etmekle kalmayip
toprakta bir yolun sathmdaki gibi pek sert olmustur.

, \gaylar sertlesip telef olarak yere dusmus ve toprak Uy kadem derinliginde
beklesip catlarrnstir. Hayvan otlatmaga bir sene basladiktan soma bu gibi mahallerde
agaclar tenernudan mahrum kalmistir. Timar edilen yerler ve sath-1 fevkaniler zail
oldugundan o saha ciplak kalrms ve kurumaga maruz olmus ve bu serait en fena bir
hadise olan bu keyfiyet zahir olmustur.

Raub

bir ikliminde

boyle bir sistem mumkun

ise de Orman Dairesi'nin

tecrubelerinden tezahur ediliyor ki bunun Kibns'ta yapilmasi kabil degildir.

4) Efkaliptos Fidanhklarnu Seyreltmek ve Budamak:

ilk seneler
fidanliga

kuvvetle

zarfmda
nufus

bunlann uzerindeki
ederse

agac dallan

dallar uzayamaz.

Mama-fih

fazla olur. Ve kereste

z1ya

kiymetinin

tenakusunu mucib olur. Binaen-aleyh dallann muhren zeminden yirmi kadem intifa'a
kadar budanmasi

icab eder. 0 rman fidanhklannda elde edilen

ayak etrafmda
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budamaktir.

Mama-fih

budamamn

derecesi agacin etrafmm

menut oldugundan budama ona gore ta'dil edimelidir. Asil

yi.ikselmesi mikdanna
mi.ihim nokta sudur ki

kereste matlub ise ve der-pis edilen maksad bundab ibaret ise agacin kotugu yirmi
kadem rtrafa'a kadar dallardan temizlenmek icab eder.

Agac fazla budamrsa daha bi.iyi.ik dallann kesilmis oldugu yerden pek 90k kucuk
dallar cikar. Mama-fih bunlan tesekkul ettikten bir sene veya iki sene soma kesmek
buyuk dallan kesmekten daha kolaydir. Buyuk dallann sekut etmek tehlikesi Kibns'ta
dallann buyumesi si.ir'atli olup bunlann agac govdesinde bir zaviye-i kasma seklinde
kabardigi

kesirel-vuku'adir.

Agaclar

egrildigi

veya

mi.istekim

buyumege

kadar

olamayacak derecede za'if oldugu ahval-i mustesna olmak i.izere agaclan seyreltmek
icin bir mu'tad onuncu seneden o pek az sey yapmak icab eder. Baz agaclar hilkaten
kabanp durmaga kafi kuvvete malik olmadigmdan

~ayan-1 mernnuniyet

bir kereste

agaci olmak icin tekamul edemez.

5) Mahsultin Kryrneti:
Agaclar vasta-i ahval tehtinde behr-i ikardan kirk kadem mek'abi rnikdannda
tiyur. Y ani onuncu sene nihayetinde bu hali iktisab eder.

Bu agaclardan onuncu sene nihayetinde saglam direkler istihsal edilir, ve

yirminci sene nihayetinde bickilamp tahta yapmak icin kafi derecede cesameti olan
cereste haline mi.inkalib olur. Bir agacin behr-i sene icin hesab-i vasta ile tenmevi yirmi
cadern mek'abi idi ki benim ma'lumatima gore bu derece-i saniyede mi.intaka-i hareden
ait olan ~ir memleket icin sayan-: kayd bir seydir,

Zemin pek za'if ise neticeler bunlann nisfine bille varamaz. Kereste agaclan
yetistirmek en iyi bir agac kesildigi zaman kull! mikdarda mahrukat istihsal olunur. Iyi
cimli bicki kutukleri elde etmek icin ve agaclann golgeliginde istifade etmekle ber-ar 'alaim-i semaviyeye

met'aluk-1 sernerati istihsal etmek icin agaclann tedbirinin

imtidadi takriben kirk sene olmak icab eder. Efkaliptos kerestesi gibi kerestelerin
cesilmesi terbi' edilmesi ve testere ile di.izeltilmesi icin agac yetistirenler behr-i kadem
ek'abina

iki silinden

daha az icret kabul etmelidirler.

Simdiki

halde Lefkosa
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anbanndaki kerestenin sans fiyati hacime gore tehalluf eder ve behr-i kadem mek'abi
icin i.i9 silin bir gurustan dart silin tlc gurusa kadar fiyat ahrnr. Mmahrukatmm

bedeli

behr-i tonilato icin otuziki silindir, Bu mahrukat pazarda en iyi cins olup hatta zeytin
odunundan ziyade kuvve-i teshiniyesi vardir.

Zira'at Dairesinin Nesr Ettigi Varakalar:

Mecana-i tevezi' edilmek i.izere yeni tertib varakalar ihzar edilmektedir. Isbu
varakalar hukumet mat'asmda

tab' olunmaktadir. Varakalann mevzu'lan her maddeyi

mukem. len izah edecektir. Simdiya kadar adadaki ser-nameler tahtmda varakalar nesr
olunmustur: "Petrol halitasi, ihzar ve istihsali" , "Pamuk kozalanna 'arz olan bocekler,
tarih hayatlan ve bunlar hakkmda tarz-i merakibe" bu varakalann her ikisi de hukumet
mi.itesisi tarafmdan yazilmistir.

Adadakiler

der-dest-i

tab'idir:

"Portakallann

ne suretle

istif edilecegi"

ve

"Portakal agaci usul-i zira'ati'' bunlar da Zira'at Dairesinde Mistir Antimiyos tarafmdan
yazilnusnr.

Adadaki

mevzu'lar

i.izerine

varakalar

der-dest-i

gtivesi(Kudlin)" , "Badem afeti" , "Portakal agaclanndaki

ihzardir:

"Elma

pul boceklerinin itilafi icin

tebhirat".

Kibrrs ve Britanya imparatorluk Sergisi, 1924:

Britanya imparatorluk Sergisi 1924 Nisamn 23 'uncu gunu 'ameye ki.i$ad edilmis
ve tesrin-i saninin birinci kolu kapanmisnr.

Serginin maksad-i ashsi Britanya Imparatorlugu'nun
Kanada, A vusturalaya,
mustemlikat

Yeni Zelanda, Tasmanya,

munab'im gostermek ve

Cenub-i Afrika'nm

ve mernalik-i mi.ihimiyenin birbirleriyle

ve bil-umum

yakmdan temas etmelerini ve

kendi mahsullerini teshir ve ilan ederek bunlar icin yeni ticaret pazarlan bulmaga ve
kendi menab'i suretlerinin ne dereceye kadar tekammul edecegini tetb'i etmeye ikdar
etmek i li. Bu sergide esya teshir eden Kibnshlar'dan

pek cogunun zannettigi gibi bu

sergi teshir edilen muhtelif mevad ve imti'ayi tedkik ederek kazananlara mukafat veren
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ir sergi olmayip yegane hedefi bir tic3aret meshuru
yapilan seyler $§.yan-1 hayret oldugundan

Sergi
tarafindan
gormus

mahallini,

ebniyeyi

olmaktan

Sergi mahallinde

tevesuf ve tefsili kolay bir sey degildir.

ve

saireyi

tertib

masruf olan mesai ancak sergi acilmazdan
olanlar

ibaretti.

tarafmdan takdir edilebilir.

ve

tanzim

evvel Vambelay

Umurniyet

itibariyle

icin

musternlikat

Parki'm tesadufen

diyebilirim

ki ahval-i

hevaiye her ne kadar mustesna bir surette gayr-i musa'id idise de sergi pek muhtesem
pek ziyade

celb-i

mutehidenin

ve dominyomlarla

nokta-i

nazanndan

edilen

eglencelerin

mernalik-i

merak olmustu.

olmayip

Bumm

boyle

mustemlikelerin

bu hususta

A vrupa'dan,

girlerle dolu idi. 0 derecedeki

sebep

yalruz

ve saie mernaligin

ihzar edilen cazib-i

de dahil ve tesiri olmustu.

mutehideden,

olmasma

nazar-i

Sergi mahalli

Amerika'dan

memalik-i

ticari

ihtimalati

mevadin

ibtidadin

ve tertib

sonuna

ve sair memalikten

ve

kadar

gelen temasa-

insan tekam olunan lisanlann kafasiyla konusuldugunu

isitiyordu.

r;:n ziyade

nazar-i

Kanada, Yeni Zelanda,

dikkate

Hindistan

sathiye, nufus ve servetlerine
Keza umumi bagceleri,
eden stadyumu

carpan

"Makine

ve sanai

sarayi"

, Avusturalya,

ve Cenub-i Afrika devairi ve bunlan t'akiben musah-i

gore ehemiyetleri

nibetinde

tertib edilmis devair-i sairedir.

sandallan ihtiva eden sanai kolu, 16 00 000 temasa-giri

ve pek muhtellif eglenceler

enva'ani

istiya'b

ihtiva eden eglence parkim burada

tezikar etmek isteriz.

Bunlardan
posta-haneler,

ma'ida konferanslar

telgraf-haneler,

Makinecilik

kiliseler ve sergi heyetinin

seraymda

edevata kadar her nev'i ve

en buyuk

Elektrik

imtidad

makinelerden

teshir edilerek

degirmenler

celb-i merak

en kucuk

gosterilmisti.

alat ve

Her tipten

olan tulumbalar,

elektrik cihazlan ve

ait olan seyler nazar-i temasaya

kismi pek ziyade

uzun bir mesafede

binalan ve sair vardi.

ve pek cogu bil-f'ilislemekte

ipek oren ve dokuyan

vasita makinistlige

ve mustebik

cinsin son tekmilati

kazan, bihar ve saire makineleri
temizleyen,

sair ebniye, hususi sehir meshurlan, biledi haller,

bilvasita

cerh ile
veya bila-

vaz'i edilmistir,

idi. Bu kisimda elektrik

eden ve seyr-i tertibiyle

tanzim edilen cazibe-i

isti'rnali

icin

elektrikiye

24

cihazlan ve bunlar meyarunda ev kadmm bil-hasa idare-i beytiyesi icin yemek pisirmek,
camasir yikamak, utulemek ve saire hususatmda nazar-1 dikkati pek ziyade celb edecek
seyler vardi. Fakat bir Kibnsh icin en 90k da'i-i merak olan sey insanlar sanai-i tenvir
ihtiyacatim idrak ettikleri zamandan beri bircok asirlar zarfmda tenvirat hususunda ne
gibi bir tekammul husul buldugunun iraih edilmesi idi.

Dunyarun ilk lambasi Kibns'tan ahndigi ve bu lambanm topraktan imal edilmis
eski comlekci isi tipinde oldugu ve Kibns'ta "Lihaos" diye ma'ruf olan lamba oldugu
serginin bu kismmda gosterilmisti.

Harf ve sana'i serayinda kona asr-i sanat en buyugunden en kucugune kadar
gosterihnisti, Bu binada kag1t, ekmek, biskuvit, cikolata, sabun ve saire yapmak icin ve
nebatlardan iplik egirmek, dest-gahta dokumak ve saire icin hususi fabrikalar ve kimyahaneler tesis edilmisti, Teshir edilen seyler o derece muhtellif ecnasta idi ki bunlann
kalemle ta'rif ve tevesif edilmesi daire-i imkandan haric idi.

Kanada'ya mahsus dairede sanai selaleler, arazi ve bagce anmuzecleri bulundugu
gibi A vusturalya'ya mahsus kisimda ma'den lagimlan ve agaclan testere ile bicmek gibi
anmuzecler, sanai baglar ve bugday tarlasi ve saire munazan vardir.

Yeni Zelanda, Hindistan ve Cenub-i Sarki ve Garb-1 Afrika subelerinde elmas
ma'deni lagimlan ve saire vardi ki bunlann kafasi celb-i nazar-i dikkat idi. Nazar-1
dikkati cezb etmeye sebep yalmz merzin ve latif binalar olmayip teshir edilen seylerin
guzel ve mutenev'i elmasi idi.

Milyonlarla portakallar, elmalar ve saire taze meyveler bagcelerinden getirilerek
serginin her kismmda hususi kosklerde ve meba'i-i mahsusada

ma'mul veya gayr-1

ma'mul-i mahsulat teshir edilmis ve satilmis ve muhtellif cinsten saire tuhafiye esyesi,
oyuncaklar, hediyelik esyalar, rnesrubat ve saire satilmisti.

Kibns subesi yalmz Filistin subesinin imtidadindan

ibaret olup her ikisi de

Bizans usulunde idi. Kibns subesi her ne kadar kucuk idise de sair kit'arun misahe-i
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Kibns subesinde
incir husn-i

isti'mal

teshir edilen seyler zemin katmdaki

edilerek

guzelce

tertib olunmus

ve duvann uzerindeki

ve teshire

ma'ruz

her

olan seylerden

layikiyla istifade etmek icin pek 90k mevad gosterilmisti.

Zikr edbilirim
ceziresi,

hukumetin

hamiyet

ve gayreti

kiher ne kadar hususi teshirciler
sergiye

'arz edilecek

sayesinde

seyler

asya-i mezkure

gosterilrnis

nazar-1 dikkatleri

Kibns'in muhtellif mahsulatma

'amil hususunda

ve Kibnshrun

kafa-i sana'i-i

tesebbus

resvik ve tergib yapilacak olsane gibi neticeler
Mama-fih

bu iki sey henuz Kibns'ta mefkud

ve zira'atle herf ve sana'inin

1~eza mutehasus

iyi meyveler
bugdayirmz

istihsal
en guzel

memleketlerden
sergide

bir keyfiyette

hususunda

de Kibns

masruf olan

ve haricten gelen ternasa-

'amaye

'arz ve teshir edilerek

celb edilmisti.

Isbu sergide cezirenin

ve 'azm yolunda

elde edilecegi
oldugundan

intibah

vazuhen

sermayenin

icin biraz

tezahhur

etmisti.

suret-i tedarikine

pek sedid-i tenkidleri

nazar-i

dikkate

ahnacak

bir toprak ve mu'tedil bir iklim-i seraiti tahtmda cihanda en

edilebilecegi
bugday

gelen bugday

gormustum.

edilirse

islahina masruf olmasi icab eder.

temasa-girlerin

olursa Kibns'in mukemmel

toplamak

ingiltere'den

girlere tamamen

istirak-i

ve cezirenin

pek mahdud

de isbu sergide

degilse

tezahhur

de en ebi cins bugdaydan

basaklanndan

Bizim arpamiz

vashen

oldugunu

daha iyi ve daha buyuk

sair zehirelerimiz

etrnisti.

ve diger

oldugunu

ve tehammullerimiz

Bizim

ben

mukemmel

idi.

Daha iyi mahsul
idhal ettigi yeni ecnastaki

elde etmek
meyve

icin yegane

care zira'atcilerin

Zira'at

Dairesinin

agaclanni gares etmeye tevesul etmeleri ve zira'at

hususunda yeni usullere ve meyve kurutup muhafaza etmeye, keza usulu ile istif
yapmaga ve saireye baslamalandir.

Bizim

rnahsulatmuzi

ingiltere'ye,

pazarlanna idhal etmeye gelen medar

A vrupa

ile Amerika'mn

buyuk

ticaret

alan en rnuhim bir noktada mahsulatm kit'ayen

temiz olmasi ve her suretle yabanci mevaddan an olmahdir. Memalik-i hariciye ticaret
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pazarlannda mahsulatirmzm
etmeliyiz.

sit ve sohretini temin etmek icin bu nokta uzerinde israr

Bizim subeyi ziyaret eden bir buyuk Amerika tucan

ceziremizin

ba'z

mahsullerini kemal-i dikkatle tedkik etrnis idi. Bana hamiyet ve iltizam ile ihtarda
bulunarak her ne kadar matlub olan mevad icin buyuk bir alis-veris yapilabilirse de bu
mahsulatm

kit'ayen tozlardan

ye saire yabanci mevaddan

Amerika'ya idhal edilemeyeceklerini

ternizlenmis

olrnadikca

soylernisti. Keza bu sergide surasi da rnenzur

olmustu ki islah edilmis ecnastan istihsal edilen portakallann ve saire taze meyvelerin
ihraci icin buyuk bir limit oldugu gibi hususi ecnastaki baglardan istihsal edilecek kuru
uzumler, kuru ve rnahfuz meyveler, kuru incirler ve elmalar ve saire, marmelatlar ve
macunlar icin gayr-i mahdud pazarlar mevcud oldugu da tezahhur edilmisti,

Baladaki satirlarda tesrih edilen usul tahtmda ihracatmuzi mukemmel hale
ifrag etmek icin ihtar olundugu vechiyle yeni ecnas idhal ederek mevcud olanlan terkis
etmek ve kulli mikdarda mahsul elde etmek icin zira'atimizi tevsi' etmek suretiyle
meyvelerimizi islah etmeliyiz. Keza toplamak, ihzar etmek ve istif etmek usullerimizi
islah etmemize ve meyveleri suret-i hususiyede tesis edilmis mahallde ve fabrikalara
koymakligimiza

ihtiyac-i

mesisdir

ve bu keyfiyet

istirak-i

'amil usulu

ile icra

edilebilinir. Saraplanmiz ve ispirtolanmiz hakkinda da aym suretle hareket edilmelidir.
Her ne kadar

sergi mahallindeki

Lion Loftalan'nda

yemek

listelerimize

Kibns

saraplanni idhal etmek icin tertibat yapilrms idise de bu saraplar ucuz oldugu halde Lion
Sirketi sahipleri bunlan kabul etmemeye rnecbur olmuslardir. Bunun yegane sebebi de
bu saraplann tasnif edilmemis olmasi ve bulamk olduklanndan

istihlak icin gayr-1

munasib olmalan idi.

Mu'tebir ipek mutehasuslanrnn

fikr ve reyine gore Kibns ipek kozalan en guzel

cinsten olmakla beraber Kibns ipeginde en guzel ipekli kumaslar a'mil edilebilir. Kosta
Haristodulu ve surekasi tarafmdan ipek kozalan ve ipekli kurnaslar teshir edilmis ve
-

bunlan istira etmek icin merakh olan temasa-girler tarafmdan ziyadesiyle takdir
edilerek hayretle tema~a edilmis ise de bunlan satmak icin muskulata du9ar olmustu,
Cunki

bunlann uzunluklan olmadigi gibi boyalan da donuk idi. Bundan istidlal

olunuyor ki daha iyi dokumaga ve boya fabrikalanna henuz ihtiyac vardir.
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Kuzu,
edilen

oglak ve tilki derileri

sahteyanlanmiz

fiyatlarda

satilnusti.

eden yegane

icin

buy-Uk

Sans yerlerinde

Kibnsli

sancilar

carncilan sanlnusn.Fiyatlan

ve Zira'at
bir

taleb

Dairesinin
rnevcud

mutehasus
oldugundan

tarafmdan
bunlar

enbat-i vucud edip satis mu'amelesine

Milyato

ve Kipriyano

mu'tedil oldugundan

iyi bir

Efendiler

islah
yuksek

bizat idare

tarafmdan

ipleri

ve

ahs-veris etmislerdi.

Iplerin ve kamcilann hususi sekilde pek az cinsi ihzar edilmis olmasmdan aym
numuneyi tekrar etmek muskulati mucib oluyor. Diger mustemlikelerin istihsal ettikleri
seylerde

buyuk

neticesinde

tekammul oldugunu

rneydana

ducarolmustu.

geldigini

ve bunlann ekseriyetle

gorup

mukayese

eden

hususi

tesebbusler

rakam'ul-harf

tesfe-i

Diger subelerin teshir ettigi seylerin onda dokuzu hukumet tarfmdan

oplanrms ve onda biri de hususi teshirciler tarafmdan getirilmisti. Bu meselenin pek
ziyade iltizam ile sayan-: tavsiye oldugu fikrinde bulundugumdan zannederim

ki

Kibnsli'mn hususi tesebbusat icin ikaz edilmesine dahi bir zaman vardir. Mali-i nokta-i
nazanndan daha ziyade gayr-i memul netaici men' etmek istersen bu keyfiyet pek
muhim telaki edilir:

Dava vekilligi, doktorluk ve saire gibi sanatlara daha ziyade ragbet edilmesi
fikrinden feragat ederek butun rnesai ve ikdamatirruzi

suret-i muhakakta

muhtellif

'bat-i sanat hakkmdaki 'amili tedrisata hasr etrnekligimiz zamarn artik hulul etrnistir,

Keza
anlasilmalidir
paralanrn

cezirede

aded-i

mutezayid

ki evladlanru yaratik-i

cezirede

zira'at

olan
dersleri

sermayedarlanmiz
tahsiline

tarafmdan

gonderilmeleri

ve

siddetle ihtiyac-i mesis edilen sanai-i musata ve saireye sarf

etmelerini ve ondan soma para kaybetmek tehlikesine katlanarak bakiye-i servetlerini
aize vermeleri daha ziyade mucib-i istifadedir. Bu sermayedarlar

sonuncu tedbirin

endilerine daha kolay oldugunu zannedebilirse de bu keyfiyetin ekseri ahvalde ve bil. a alan mevcud olan serait-i tahtmda yalmz kendilerine degil belki tekmil-i cezirenin
rah ve sa'adetine sabit olmustur,
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Portakallari Istif Edip Baglamak :

Zira'at Mu'allimi A. Panaratos Tarafmdan:

Portakal zira'atmdan a'zami temettu' elde etmek icin mu'ltesif yalmz iyi haraset
usulleri-i bilmekten ziyade basaka bir seye tevessul etmek icab eder. Yalmz bu a'zami
temettu'

elde

etmemiz

en iyi portakal

mahruclanm ogrenip

oraya

meyvemizi

mukrmmela-i istif edip gondermemiz ile hasil olur. Kibns'ta istihsaledilen portakallann
aded-i vestiyesi takriben 35 000 000 olup portakallarda en iyi keyfiyetle oldugundan biz
hatasiz ve usule muvafak istif yapacak olursak her hangi ecnebi portakallanyla rekabet
edebiliriz. 1923 'te ihrac edilen portakallann mecmu'i 10 000 000 idi. Bunun bir kisrm
Selanik'e ve mutebakisi kamelen Misir'a gonderilmisti.

Omit olunur ki 1924 rnahsulu 1923'iln iki misli olacaktir. Portakallann kism-i
a'zami usuluyla istif edilmeyerek veya dikkatsizlikle
Bunlar bazen sepetler

icinde ve bazen de gemilere

intihab edilerek gonderilmisti,
gelisi guzel tahmil edilerek

gonderiiiyordu. Portakallann bir kisrrn dikkatle intihab edilerek ve kagitlara sanlarak
gonderilmisti. Yine bu sen Selanik ve Misir'dan portakallanmiz ekserisini almislardir.
iki sene evvel ingiltere'ye

ihrac edilen portakallardan

karma ziyan edilmisti. Ziyan

portakallannkeyfiyetinden veya ticaret pazan kesad olmasmdan munb'as olmayip ba'z
ingiliz sims3arlanmn bizim ihracatcilanrruza

ihtar ettikleri vechle portakallann fena

surette istif edilmesinden ve isti'mal edilen sandiklann layikiyla yapilmadiklanndan ileri
gelmisti. ingiliz pazar ticareti ihracatcilarm rekz-i nazar edecek bir pazar olup ihtimal ki
bu gibi meyve icin en iyi fiyat veren yegane bu pazardir, Fakat meyvenin cins cins ve
boy boy aynlmasi ve iri ve ufak hacimdekiler

tefrik edilerek iyice istif edilmesi

elzemdir.

Portakallarm Toplanmasi:

Meyve kemale erer ermez toplanmaga baslanmak icab eder. Portakallar sabah
pek erken toplanmayip

c;ig tamamen tebhir ettikten soma toplanmahdir. Agaclardan

makasla kesilip hie; el ile kopanlmamah. Cunku portakallann iyice rnuhafaza edilerek
ve saplan dokunulmamis

olarak ihrac edilmesi elzemdir. Meyve kesildikten soma ici

yelken beziyle astarlanrms ufak sandiklara konularak toplanmamn icra edildigi yerdeki
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anbara goturulmeli.

Bu gibi anbarlann buyuk bagcelerde

edilmeleri

icab eder. Portakallar

tamamen

olmahdir.

Anbann zemini tahtalanmis

kurumus

ve bagcelerin kafasmda

ve iyice teceddud-i

havaya

olmakla beraber duvarda ucuncu 'umkunda

tesis
ma'ruz
ve Uy

kadem etrafmda tahta ile kapanrrus olmasi icab eder.

Bundan ma'ada hem zeminin ve hem de duvarlann yelken bezi veya hasir ile setr
edilmesi iktiza eder. Portakallan yerlestirmezden

evvel zedelenmis ve ezilmisleri ve

anbarlamak veya ihrac etmek icin munasib olmayanlan kemal-i dikkatle secip ayirmak
ve ihracat icin yalmz uzerlerinde bir hastahk eseri veya eziklik hatta <liken yarasi gibi
bir cizik olmayanlan ahkomak ve seklen ka'ideye muvaffak ve iyi surette dizmek icab
eder. P, rtakallar anbara konulduklannda yigmlann yuksekligi iki kademeden ziyade
olmamah. Cins cins ve cesit cesit ayirmak ve usulu ile

tertib etmek ve portakallan

topladiktan soma bil-tehir veya la-akil iki gun soma cinsleri ve cesitleri aymp usulu ile
tertib etmeye baslarnah, Ve bundan soma hacimlerine gore yine ay,mp istif etmeli.
Ingiliz pazar ticaretinde matlub olan mergub hacimler alti cins olup bunlann numrulan
136, 144, 102, 160, 180 ve 24'tlir.

Istif Etmek:

Ecnas aynldiktan soma portakallar ayn birer kagida sanlarak dikkatle sandiklara
yerlestirilmeli. Her kattaki portakallar musavi hacimde bulunmah. Bir katta kucukler ve
diger katta buyukler bulunmak suretiyle tertib edilmeli. Sath-1 dahilisi mumkun mertebe
yumusak olmasi icab eden sandik istif yapilmazdan evvel kagidla astarlanmah. Isti'mal
edilen sandiklarda

cok buyuk olmamah. ingiltere pazar ticaretinin talebleri uzerine

Filistin'de isti'rnal edilen sandiklar asagida gosterildigi vechle Uy muhtellif hacmindedir.
Bunlar portakallann hacmine gore biraz tehalluf edilebilir.

Dolu

Ariza

intifa'i

70 cm

30 cm

28 cm

68 cm

34 cm

30 cm

61cm

34 cm

67 cm
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Baladaki tic; hacim iki kisma taksim edilir. Sandiklann dibindeki
tarafmdaki tahtalann

kalmligi

1,5 icerden fazla olmahdir.

sandigi ortasmdan taksim eden tahta 0,5

tahtalarla yan

Kenarlanndaki

tahtalarla

icerden 0, 75 kadar olmahdir (Tahtalar ne

kadar mu'tedil lastiki olursa istif dahi o kadar iyi olur).

Sand1g111 etrafalnm ahata eden tahtalar tasma bir parca olmah, Fakat sandigi
taksim eden tahta bazen iki parcadan murekkeb olup aralannda takriben birinci bosluk
teceddud-i hava icin birakihr. Sand1g111 tahatlan ve kapagi dahi iki parca sandik 34 cm
ise aralanndaki bosluk 15 cm olmalidir ki teceddud-i hava mehil kalsm. Istif yapihrken
portakallan pek cok tazyik etmemek icin dikkat edilmeli. Fakat aym zamanda bunlan
gevsek bir surette

yerlestirmeli,

Istif isi bittikten

sonra sandik kemal-i

dikkatle

'

civilenmeli. Cunku portakallann kafesi bozulmaga ma'ruz kahr. Baglarnak icin kestane
agaci dallanndan yayilan seritler isti'mal edilir. Bundan sonra sandiklar ihrac markasi
ile markalanarak muhtevi oldugu portakallann

adedi yazihr. Bunlar ne kadar suratle

gemiye tehrnil edilirse o kadar daha iyi olur. Sandiklar

uzerine

gosterilen

aded

portakallann hacmini dahi gosterir.

Mesela numru 13 6, 96 buyuk portakallan

ve kirk tane de biraz daha ufak

portakallan ihtiva eder. Istif yapihrken ibtida portakallanrun

ufaklan yerlestirilir. Dort

sira dolan ve bes sira zaviye-i kasma seklinde dizilir. Aym vechle sandigin diger
kisminda da boyle yapihr. Diger katta buyuk potakallar

sandigm iki k1sm111111 her

birinde dort dort tertib edilir.

Ost Kat

4x4x2

32

ikinci Kat

4x4x2

32

D cuncu

4x4x2

32

4x5x2

40

Kat

Dorduncu Kat

132

Toplam

Numru

144, 64 buyuk ve 80 nisbeten ufak portakallan

ihtiva eder. Istif

yapilirken ilk katta ufaklar yerlestirilir. Birincide 4x5; ikincide buyukler 4x4; ucuncude
ufaklar 4x5; dorduncu katta da buyukler 4x4:
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Dst Kat

4x4x2

32

Ikinci Kat

4x5x2

40

Ucuncu Kat

4x4x2

32

Dorduncu Kat

4x5x2

40

Toplam

144

Numru 102, 32 buyuk ve 120 ufak portakallan ihtiva eder.

Dst Kat

4x4x2

32

Ikinci Kat

4x5x2

40

Ucuncu Kat

4x5x2

40

. Dorduncu Kat

4x5x2

40

1
I

Toplam

'

152

Numru 160, ayru hacimde portakallan ihtiva eder. Bunlar 152 numrudaki yuzyirmi
portakal hacmindedir.

80 + 80

4x5x4

160

Numru 180, 160'daki hacimlerden 80 portakal ve 100 tane de biraz ufak portakal
ihtiva eder. Bunlar ayn katlardaki kucuklerden baslayarak istif edilmistir.

Ost Kat

4x5x2

40

Ikinci Kat

5x5x2

50

U9tincti Kat

4x5x2

40

Dorduncu Kat

5x5x2

50
180

Toplam

Numru 240, 180 numrulardakilerden

Sx6x4

ayrn hacimde olarak ihtiva eder.

120 + 120

240
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ingiltere'de en ziyade taleb olunan nurnru 144'ttir. ingiltere'de bashca portakal
pazarlan bunlardir: Lioripol, Mancistir, Londra, Hal ve Glaskof.
Portakallan istif etmek icin merakh olanlara Zira'at Dairesi ta'limat vermeyi
te'hid eder.

Lefkosa Hayvanat Sergisi:

Sergi 3 Nisan 1920 tarihinde musadif cum'a gunu hisar altmda teshir edilmisti.
Fakat hava, her ne kadar memleket-i nokta-i nazanndan matluba muvafik oldugu halde
rna'ul-tesif bir sergi maksadi icin muvafik degildir. Hava soguk oldugu gibi ahiren
yagan karlarla mustevir olan daglar ve tepelerden ruzgar esiyordu ve muhren kuvvetli
yagmur yagmaga baslannsti.

Bu ahval tahtmda kulliyetli galebeligin

isbat-i vucud

etmesine intizar etmek muskil idi fil-hakika boyle oldu ve nisbeten pek az kimseler
isbat-i vucud etmisti. Sergide teshir edilenler aded itibariyle iyi idise de keyfiyet
itibariyle bir 'akis oldugundan en iyi cinsler gosterilemernisti,

Erkek merkeb sirufa en

fakir

derecede

cinslerden

biri

idi.

Bunlann

keyfiyetlerinin

kulli

bozuldugunu

gormusturn. Binaen-aleyh eger Kibns merkebler hakkmda basmi sudan yukanya dogru
tutmakta devam edecek olursa bu babda bir tedbir ithaz edilmesi icab edecektir. Bu
hususta yapilacak iki tarik vardir. Biri iyi cins merkebler olmasi ve digeri de taze kan
idhal

edilmesidir.

Sergideki

hukumler

bu snufa

pek

fena

bir

simf

'addetmis

olduklanndan

hie birinci rnukafat verimemisti,

Disi merkebler daha iyi idi. Birinci

mukafan ihraz

etrnisti. Bu hayvan biraz daha buyudugunde keza numru 1 gibi guzel bir

merkeb olacaktir. 2 numrulu da kezlik numru 1 gibi guzel bir merkeb idi ve kulliyetli
kemikleri vardi.

Bargirlerin birinci smifi: Bunlar arasmda gorulmeye deger olan yalmz bir tane
hayvan vardi. Ikinci simf: Bu simf pek fakir olup bunlardan 12 tane gosterilmisti. Fakat
bunlann keyfiyetleri

de umumiyet itibariyle fakir idi. Ucuncu simf Sergide teshir

edilenlerin en iyi s1111fi idi. Bunlar arasmda pek guzel kisraklar gosterilmisti,

Kucuk kisraklar da pek iyi idi. 1 numrulu ve hakikaten guzel bir hayvan idi.
Erkek taylar ve yavru kisraklar simflan: Bunlar vasta derecede idi. Bunlar arasmda
hakikaten guzel gorunenler var idi. Polis suvarilerinin rukubu icin munasib atlar simfi
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pek az idi. Bunlardan

yalmz uc hayvan gosterilmisti.

Lait)'in ogullanna verilrnisti.
Polis

idi. Numru

(piko

Bunlar polis hizmeti icin ~ayan-1 kabul surette rnuvafik idi.

atlan da pek iyi bir takim

mutelevvin

Birinci ve ikinci mukafatlar

idi. Fakat

umumiyet

itibariyle

bir dereceye

kadar

1 boz renkli olup her cehtle diger simflardaki her hangi bir

hayvandan daha iyi idi. Bu hayvan (Tamerer)'in (Satina) ile ciftlesmesinden

tevellud

etmis ve gurre-i Lait, Hayat ve Selatan'm ana-baba bir kardasi idi. Numru 2 ve 3
gordukleri is icin pek munasib olan ciftlik hayvanati idi. Bu bir bargir olmasa idi az
subhe edilir ki hukumler bu kisragi ikinciye idhal edecekler idi. Fakat tercih daima
kuvvetli atlara verilmektedir.

On birinci simf: Sergiden ihrac edilenler
derecedeki

kisimlar idi. Fakat bunlan teshire

her kasabada bulunabilen
'arz edenlerin

layikiyla

vasta

cahsarak

mesa'ilerinin biraz daha muvafikiyetli olmasma gayret etmeleri icab ederdi. Gerek bcga
gerek inek simflan her ne kadar az mikdarda idilerse de teshir edilenler iyi idi.

Utyur cinsi: En iyi cinsten birkac kus vardi. Fakat sergiye pek az mikdarda
takimlar

idhal

edilmisti,

Umumiyet

itibariyle

rnutenev'i

yetistirilenleri teshir etmek icin cinsiyeti tahkik etmis

cinsler

ciftlestirilmekle

mutenev'i cinsleri devretmeye

tesebbus etmek icab eder. Bir takun ordeklerin siyah (Langasan) takimmdan oldugu
nazar-i dikkate carprmsti. Yagan yagrnurlar yuzunden utyur cinsi guzel gorunmernisti.

Alet ve Edevat:

E. Pantelidi ve Biredetcoviski Sirketi ile Zira'at Dairesi tarafmdan mahalli
mahsuslannda iyice teshir edilmisti. Keza Limasonlu Lanidi Karnpanyasi tarafmdan
kimyevi gubreler mevk'i-i vuz'u edilmisti.
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Gruplar

Snuf

Miikafat

Ikametgaln

Kazananm Ismi

1

Birinci Mukafat

Mulazirn

Lefkosa

Muhammed Fazil
1

Ikinci Mukafat

Mustafa Mil-1 'Ali

Magosa

1

Ucuncu Mukafat

Y ani Hristofi

Lefkosa

2

Birnci Mukafat

Yorgo Haci Kosti

Katokopya

2

Ikinci Mukafat

Komi Baba

Astromerit

2

Ucuncu Mukafat

Hac1 Yani Hac1

Astromerit

Nikola

3

Birinci Mukafat

Hasan Mustafa

Sinde

Mesud

,,
.)

Ikinci Mukafat

Mustafa Durgun

Mora

3

D cuncu M ukafat

Dudu Mahmud

Kalohavriyo

4

Birinci Mukafat

Bascavus Ibrahim

Lefkosa

4

Ikinci Mukafat

Ahmed Muhammed

Paliktire

4

Ucuncu Mukafat

Filahati Adamo

Magosa

5

Birinci Mukafat

Mulazim

Lefkosa

Muhammed Fazil

5

ikinci Mukafat

Kestaneli Hac1 Piro

Pirastio

5

Ucuncu Mukafat

Hac1 Mihail Haci

istromal

Yusuf
6

Birinci Mukafat

Yorgo Hac1 Mihail

Paloriotosa

6

ikinci Mukafat

Sava Eleftiriyo

Lefkosa

6

Ucuncu Mukafat

Panteli Antonio

Vadili

7

Birinci Mukafat

Mistir G. Baret

Atalasa

7

ikinci Mukafat

Mistir R. H. Ruv

Atalasa

7

D cuncu Mukafat

Tomas Hurciadis

Lefkosa

8

Birinci Mukafat

Mulazim

Lefkosa

Muhammed Fazil
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I

8

Ikinci Mukafat

Yani Hristofi

Lefkosa

8

Ucuncu Mukafat

Mihail Kiryako

Maratogno

9

Birinci Mukafat

verilmemistir

-

9

Ikinci Mukafat

Yinakos Nikola

Kiracikoy

I

I

I

I
I

i
I
I

I

Kalapoda
9

Ucuncu Mukafat

Mihail Hac1 Kiryako

Degirmenlik

10

Birinci Mukafat

Y ani Hac1 Varnava

Eksilotibo

10

ikinci Mukafat

Pasa Mesud

Sinde

10

Ucuncu Mukafat

Hristodolos Hac1

Panozotya

Yorgi

I
I
I

11

Birinci Mukafat

Kosta Polidi

Lefkosa

11

Ikinci Mukafat

Mihail K. Loizo

istromal

11

Ucuncu Mukafat

Yorgo istioadoros

Lefkosa

12

Birinci Mukafat

Ali Ahmed

Larnaka

12

Ikinci Mukafat

Hristos Pirodo Baba

Panozotya

12

Ucuncu Mukafat

Hristaki Haci

Panozotya

Hrilambo

13

Birinci Mukafat

Duduzade Assim

Yinagra

Bey

13

Ikinci Mukafat

Kosta Haci Lazaro

istromal

13

Ucuncu Mukafat

Huseyin Osman

Sinde

14

Birinci Mukafat

S. Hralambidis

Balciayazmasi

14

Ikinci Mukafat

"

"

14

Ucuncu Mukafat

Y ani Haer Hrilambo

Balciayazmas:

15

Birinci Mukafat

Sava Bolidoro

Lefkosa

15

Ikinci Mikafat

Kasti Filipo

"

15

D cuncu Mukafat

Zaharya Kasti

"

16

Birinci Mukafat

Yusuf Muhammed

Aya

16

Ikinci Mukafat

Halil Mustafa

Aynakofo

16

Ucuncu Mukafat

Kaleiansi Y ani

Kaymakh

17

Birinci Mukafat

Kaleiansi Y ani

Kaymakh

17

Ikinci Mukafat

Mihail K. Nisoti

Lefkosa
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Ucuncu Mukafat

17

Lefkosa

Pandoli Yani

Mflbahs'Iil-Hasrfite Miifeallik Notlar Kiivesi

Hukumet-i alim'el haserat mutehasusunun iki mu'avininden

biri, Avankelos Ki

Mortis, Kakoptiriado ve biri de, Timisto Klis Sakidis, Galata' da simdi temrekiz ederek
tabir-i

senni

ile

(karpokasa

pomonilila,L)

temiye

edilen

bu

haste

aleyhine

eselenmektedir.

Surasi der-hatir edilmelidir ki 27 subat tarihli kibns ceride-i resmiy' esinde

be

hasre hakkinda mucellis'i icraat karan ile bir emr-name nesr edilmisti, Isbu emrnamenin sureti mecmuazimm bu nusshanmda tab' edilmistir.

Zira'at da'iresi ernr-namede beyan olunan tadabiri fi'ilen mevk'i-i icraya vuzu'
etmek maksadi ile balada zikr olunan koylerden baslayip fi'iliyatim tavsi' etmektedir.

Badem Afeti :

Elma mevsimi nihayetinde tamistokli sakidis ihtimalki agrci'ya nakl edilecek ve
bu merkezden badem afeti aleyhine bir rnucadele acilacaktir.
(Evritoma Amigdalia) tesmiye olunan hasre hakkinda da bir emr-name nesr olunmustur.

Zira'i Notlar:

1 kanun-i Sani 1920' den 31 Mart 1920 tarihine kadar itil 'af edilen kume sicanlan

Lefkosa

532,1

Larnaka

377,88

Limasol

797,56

Magosa

787,8
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Baf

74,27

Girne

560,3

l

793,186

Hukurnet simdi he kume steam kuyrugu icin 2 gurus teklif etmektedir ki bu
teklif koyluleri kume sicanlanm toplamaga tesvik edecektir. Bir kume sican 3 sene
zarfmda teksir ederek300000 oldugu tahrik ettigi icin bunlann ahlak ve itilat edilmeleri
hUSUSUf'da siddetli tadabirler gitihazi istilzam edilmek icab eder.

E~ek Ardan:

Esek anlannm betekleri, tanesi 2 paraya satm alinmaktadir.

Scree Kuslari:

Serce yumurtalan, duzinesi 4,5 gurusa ahnmaktadir.

Yarasa Kuslari:

Hukumet tarafmda yarasa kuslanmn behri icin 1 gurus fiyat verilir.
Utyur-i Ahlih Hastaliklanndan

Kus Palazi ve Cicek T1b baytan opratori R:H: Ruv

tarafmdan,

Pilic cicegi diye ma'ruf

olan bu hastalik ve "Utyurun

basindaki

sivilce

hastaligi" hindilere, kozlara, tavuklara ve guvercinlere 'arzolan san bir hastahktir. Bubn
seciye-i farkasi utyurun basmdada zahir olan yaramn buyumesidir. Bu hastalik bil-hasa
taze kurlara 'arz oluyorsa da sen kernale ermis kuslara da 'arz olmaktadir.

Esbab-1 Maraz:
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Bu hastahgi intac eden sebeb busbutun gayr-i meri'i bir made-i serayitten yani
en kuvvetli bir hardebin ile gorulemeyen bir tertib-i 'uzvidir. Fakat bu made-i serayetin
hastaliga du9ar olan kuslann kamnda, a'zai dahiliyesinde ve sicilcelerden rnutevellud
yaralarda mevc3ud bulundugu tahkik etmistir. Hastahk temas ile bir kustan diger kusa
kolayhkla

serayet eder. Ve (serayet zamanmdan hastaligm

a'razi tezahur edinceye

degin) yedi gun zarfmda zahir olur.

Hastahgm A'razi:

Kusun basinda ve tuy olmayan yerlerinde ve bil-hassa ibiklerinde, cene altmdaki
sakiklarda, goz kapaklannd, kulaklannda ve agzmm koselerinde sivilceye musabe sert
yaralar hasil olur.

Hastahgin dahilen intisannda yarn tufek sacmasi kadar iken gittikce buyuyerek
bakla kadar olup bir muddet sonra catlayip bir ufak cicek lahinesi cicegi seklinde merii
olur. V 1., uzerinde kahve rengi kabuklar hasil olarak bunlardan kola yea kan cikar. 09dort hafta sonra yaralar kuruyaraka kusu kesib afiyet eder. Veya yaralar agzinm icindeki
zarlara kadar intisar ederek kus palaz: 'ndaki gibi yesil bir renk iktisab eder.

Usul-i Tedavi :

Sarayete ma'ruz olan kuslar tecrid edilecek ve digere utyur her gun mu'ayene
edilerek merz-i a'razi gosterenler baska tarafa nakl olunacak ve sivilceler her gun yuzde
bir nisbetinde inbikten gecmis suda veya yagmur suyunda ha edilmis gumus nitrati gibi
kuvvetli bir mazad-i te'kin (Anti Septik) mahallevli surulmelidir. Yalmz bir veya iki kus
serayete ma'ruz olmus ise onlan itilat etmek lazima-i iktisade mevafiktir. Ondan sonra
utyurun kumesini kamlen dezinfekte etmek veya hal-i sahatte olan kuslan balasmarms
yeni bir yere naklatmek lazimdir. Dezenfekte yapmak icin birkac bugday permanganat
potasycn icme suyunda hal edilmeli.
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Tedabir-i Tehafuziye :

Utyurun kumeslerinin veya olunduklan kesilmis yerlerde bir mu'tad temizlik
yapilmakla beraber yeni satm alman kuslan diger utyur ile ahtilat ettirmeyip onlardan
on gun kadar tecrid etmek tavsiye olunur. Hastahktan olen kuslar yakilmah,

Pamuk Kozalarmda Arz Olan Bocekler Tarih-i Hayatlan ve Usfil-t Merakibe:

Hukumet-i

alimil-Haserat-i

mutehasusi

D.S wvilkinson tarafmdan

be sene

kibns'ta pamuk kozalanna bocekler tarafmdan kulli mikdarda hasar-i ika' edilmistir.
Fi'l-hakika bir kac koyde tekmil-i mahsul tahrib edilmistir. Bu hastaligi durdurmak
daire-i imkanda oldugundan isbu risalerinin nesrinden rnatlub olan gaye bu imkarn
pamuk vetistirenlere gostermektir. Pamuk kozalanna muhtelif ecnastan bocekler hucum
eder. Bunun boyle oldugu ihtimal ki nazar-i dikkate carpmisnr. Bu boceklerin biri buz
renkli olup uzerinde bir cok ufak dikenler vardir. Buna dikenli koza bocegi (iearyas
insolana) tesmiye olunur. Diger bocek pembe renkli ve parlak olup dikenli bocekten
daha kucuktur. Ta'bir-i fenisi (Kele cia Gusipyellaj'dir.

Dikenli Pamuk Boceklerinin Tarih-i Hayati:

Bocek ufak bir yesil kelebektir. Kanadi takriben itsi'andedir. Kuvvetli ucar ve
elli mile kadar imtidad eden mesafede tiran eder. Aksam karanhginda ve geceleyin
pamuk tarlalan etrafmdan ucar, Fakat pamuk nebatlan renide olmus ise gunduzun
nazara carpar, Disi kelebek erkegiyle
dallann uclanndaki tomruklara,

ciftlestikten sonra ya pamuk kozalanna veya

cicek tohumlanna ve yahut nebatm

yapraklanna

yumurtlar.

Tutulup muhafaza edilen bir disi kelebegin eylulde bes gun zarfmda ikiyuz elli
yumurta yumurtladigi menzur olmustur. Tekamul etrnis disi kelebegin omru bir aydan
ziyade imtidad eder. Y azm tic; gtinden alti gune kadar ve kism on iki gune kadar
yumurtalar acihp taze bocek cikar. Sene o ilinde bocekler yapraklara ve nebatin intihaii
flizlerine hucum ederler. Cicek tomruklan ve muhren pamuk kozalan icin serbest
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kalirlar. Bu boceklerin pamuk kozalanru yiyip icine girdikleri ve orada ma'Ium olan
butun hasanika' ettikleri ziyade izah edilir.

Takriben iki yada Uy hafta sonra bocekler doyuncaya kadarta'is ederler. Ve
ondan sonra takriben yanm inc kadar uzarlar. Pamuk kozalanru
uzerinde

bir yere ve nebatin

dibindeki

siprondiye

giderler.

birakip ya nebat

Orada istihale

edip

karizaliyet seklinde tehevvul ederler. Yazm takriben ondort gun zarfmda ve kism otuz
gunden elli gune kadar karizaliyet halinede kalir. Karizaliyetler

ondan sonra kelebek

halinde .nudevir sekil alirlar ve bu isithalat yine tekrar eder. Su nokta-i nazar-i dikkate
ahnmahdir ki bu boceklerin yazm takriben iki veya Uy hafta ve kism dokuzdan on iki
haftaya kadar rnudevir seklindeki hayatlan imtidad eder.

Pembe Renkli Boceklerin Tarih-i Hayan:

Bu bocegin tarih-i hayati tipki dikenli pamuk kozasi boceginin hayatma benzer.
Her biri birkac hafta irntidad eden muhtellif edvar-i hayatiyede

yasar, Ma'rna-fih

sonbaharda bu bocekler karizaliyet halinde tehevvul edecek yerde tehernmuldelleri
dolup ve iki delinmis

teham birbirine rabt ederek icine girip nevm-i sefvilerini

gecirirler. Gelen baharda bunlar karizaliyet haline tehevcul ederler ve ondan sonra yine
kelebek sekline girerler. Surasi nazar-i dikkate ahnmahdir ki pamuktaki tehammude,
pamuk dallan

uzerinde

birakilan

pamuk kozalannda ve tarlada

birakilan

pamuk

kozalannda kapamp kis mevsimi gecirirler.

Bu bocekler kulli mikdarda rutubete mukavemet etmeye ve nerna bulmakta olan
mahsulat altmda gomulmus kalmaga mukadder olduklanndan

liy sene kadar muddet

zarfmda srvisip kalmaga da mukadder olurlar.

Merakrbe Tedabiri:

Mademki tohum kozalanna 'arz olan dikenli bocegin dure-i hayatiyesi hicbir
vakit Uy aydan ziyade imtidad etmez her sene la-akl Uy ay muddet boceklerin ta'is
ettikleri nebatati baska yere nakl etmekle bu bocekler pek sehvetle merakibe edilir.
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Simdiki
ikisine

halde bu bocegin
yakindan

ta'is edebildigi

karabeti

nebatlar

yalmz pamuk

olan diger bir iki cins nebatlardan

ve bamyadan

ibarettir.

ve bu

Fakat kibns'ta

rnevcud olan ancak pamuk ve bamyadir.

'i'esrin-i

evvelden

suretle bamyalar

olursa

kadar alti ay rnuddet
gelecek

Misirda

nebatlan

kozasi

keiebeklerin

tekrar tesis etmesini

yetistirmez.

tesrin-i evveldebu

bir ziyan olmaz.

uzerlerinde

merakibe

tohum

Binaen-aleyh

yetistirenlere

zarfmda

mevsimde

tehakuk etmistir.

intac ederek

nebatlar

Bila'kis

yumurtlamasi

Ve ayrn
sokulup

eylulden
ve bocegin

bir nebat mevcud

usulu boyle olup kitayen

marta

memnuniyet

ta'is

olmaz.

bahs oldugu

Tohum kozalanna 'arz olan diger dikenli bocek hakkmda takib edilen

bela pembe

fasdeyi nmucib
edecek

mahsiil

ta'kib edilen

bir vece-i

pamuk

da bir seye yaramaz.

mahv edilecek

ederek

sonra

renkli

tohum

kozasi

bocegini

rnerakibe

olur. Bu faide husul bulmak icin sonbaharda

rnikdarda

tahrib

ve imha

edilmelidir

hususunda

da kulli

nebatlar sokulerek

ki sonbahara

dogru

cikan

kifayet

kelebekler

yumurtl unak icin hicbir yer bulamasmlar.

Ma'rna-fit

kisin

seVI$IP

ambarlara nakl edildiklerinden
Fi'l-hakika
cerhden

yegane

gelmez.

makinelerde

Kozalara

edilmesini

mevk'i-i

boceklerden

kulli

bunlar gelecek mevsimde

$iiyan-1 mernnuniyet

gecip ayiklandiktan

hararetle hususi

uyuyan

sonra hemen teshin edilmeli.

arz olan bembe

renkli bocegi

tohumlar

icinde

kelebek halinde tehavvul ederler.

bir usul-i rnerakibe

teshin edilirse bocekler

mikdan

varsa o da sudur ki tohum
Tohum

muvafik

bir derece-i

itilaf edilir ve tohuma da bir zarar

merakibe

etmek

icraya viizu etmek uzerc kanun tanzimi

icin tohumun

meselesi

hukumetce

teshin
taht-1

tezkire ahnrrustir.

'1ikenli

bocegin

rnerakibesi

icin zira'at dairesi rnudiri tarafindan

edilecek tarihte bir mucib-i kanun pamuk ve bamya yetistirenlerin
ve bamyalan

baska yaprak ve filiz cikarmaga

muktedir olmayacak

her sene ta'yin

tekmil pamuk nebatlanru
surette mahv ve tahrib

etmeleri taleb edilecektir.

Her sene edilecek tarih ihtirnal ki tesrin-i evvelin 1 O'nuncu gunu olacaktir.

Surasi nazar-i dikkate ahnmahdrr
birakmak usulu sirndi taht-1 memnuniyete

ki mahsul alindrktan
almrmstrr.

sonra kokler uzerinde dallan

Pamuk yetistirenler

ihtimal ki mahsul
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almdiktan

sonra kokler uzerinde

birakilan

ve boceklerin

hucurnundan

daha

olabilir,

fakat

diger

pamuk

tarlada

brraktldrgt

cehtten

surette

vardir ki sene iktidasmda

ziyade

pamuk

dallan

azade

daha fazla tohum

olur diyerek

dallanbirakilmadtgi

itiraz

ve pamuk

hicbir bocek bulunmayacaktir.

Derhatir

kozasr yetistirilir

edecekler
nebatlan

edilecek

vardir.

Bu

kis esasmda

muhim

bir nokta

k1~1 gecirip berhayat kalacak kelebekler bilnesbe pek az olacak ve

az tohum kozalan iktida hucurna ma'ruz kalacaktir. Fakat her kelebek tamam Uc; yuz veya
dort yuz yumurta dogurdugundan

iki-uc hafta sonra bu yumurtalardan

bocek cikarak bunlar

da kelebek haline tahavvul edip herbiri Uc; yuz veya dort yuz yumurta doguracaklardtr.
bir muddet zarfmda tohum kozalanru

kism-r a'zarni hucuma ma'ruz

Kisa

kalacak ve ducar-i

hucum olanlann adedi mevasim iriledikce tezayud edecektir.

Binaen-aleyh

parnugun

erken mahsul yetistiren

cinsten

rnucibdir. zira'at dairesi kibns 1c;111 en iyisini kararlastirmal

olmasi

maksadi

buyuk istifade-i
ile kulli mikdarda

muhtelif cinsleri tecrilbe etmektedir.

Baladaki

tefsilatm

rumca tercumesi

zira'at

dairesi

tarafindan

ayn kurmelerde

akdimce tab'i idilip nesr olunmustur.

Bu kurmeler (zira'at dairesi kurmesi numruz) bir ay tevzi'-i mecanaen almabilecegi
gibi zira'at rnudirine muraca'tle

Mevzu'un

posta icretinden mu'af olarakda gonderilebilir.

ehemiyetini forma uzerinde tab' edilen tefsilat buraya derc edilmistir.

31 Kanfm-i Evvel 1924 Tarihinde Haram Bulan Sene Zerfmda Stikfit-r Baran:
Vesti

Mevk'i

Taksimat

19,96

Senki cihetin sonunda

Merkezi saha

18,09

Merkezde

Merkezi saha

14,64

Garbi cihetin sonunda

Merkezi saha

17,79

Merkez

Simali silsile-i cebal

9,62

Karp as

Sirnali silsile-i cebal

21, 18

Ceht-i Sarkiye

Karl: dag silsile-i cebali ve daglann ovaya giryan burnu
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-------------------------18,55

I

-2,20

I Larnaka

Cenuba dogru imtidad eden ktt'at arazi

19,11

l Limason

Cenuba dogru irntidad eden k1t'at arazi

18,84

I Baf

Cenuba dogru irntidad eden kit'at arazi

--~-

Karh dag silsile-i cebali ve daglann ovaya giryan burnu

Ceht-i Garbiye

En siddetli siikut baran hale-i vakada 41,51 idi. Yalruz birgun zarfinda sukut eden
en siddetli yagmur 1924 senesi kanun-i sanisinin 7'nci gUnU alti inc idi.

Magosa Kazasi Zira'an Hakkmda Notlar:

Magosa komseri tarafmdan:

Zira'at:
1923 kanun-i evvel avasmna kadar ilk yagmurlann
hie yagmur yagmamasi

zahire hasadirun vesti dereceden

gee gelmesi ve rnazit esnasmda
asag: kalmasiru

Hakikaten subattan sonra munetic-i faide bir yagmur yagmamrstrr.
nisan ve mayis ayinda hava-i mu'atedil
muntezir oldugundan

intac etmistir.

Bereket versinki mazit,

ve serin idi. Ve bu yiizden hasad ibtidai emirde

daha iyi olmustur.

Atideki erkam son bes sene zarfmda hasadlardan ne mikdar mahsul almdigiru gi::isterir:

Sene

Bugday

Arp a

Burcak

Yulaf

Favettfi

1920

765,200

818,610

154,730

28,330

38,240

1921

863,040

738,410

77,930

42,950

23,180

1922

808,170

784,160

47,930

38,420

14,600

1923

833,410

938,600

81,940

47,420

17,520

1924

607,310

646,560

7,620

28,190

15,850
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Patatesler
Patates rnahsulu pek guzel ve hastaliktan an idi. Taze tohum irlanda ve iskocyadan
idhal edilmis idi. Yaz ve krs mahsulati 5970 tonilato tahmin edilmis, Halbuki gecen sene ki
tahmin 4570 tonilato idi. Patates yetistirenler

ahiren iyi fiat almislardir.

Mistr'a ihrac edilen

patateslerin kiymeti 12,270 lira idi.

Portakallar ve Limonlar

Portakal ve limon mahsulu ~ayan kayd derecede olmustu. Bu mahsulat selanik'e ve
mrsir'a ihrac edilmis ve ~ayan-1 memnuniyet

Nakliyatm
Sene zarfinda

rnuskilolmasmdan

portakal

yetistirmek

fiatlar elde edilmistir.

sirndiye kadar rrustr'a gemilerle ihrac olunamiyordu.
hususunda

nazara carpacak

derecede

tezayud

vuc'u

bulmustur. Aski agac bagcaleri tavsi' edilrnis ve her tarafta yeni bagceler acilrmstir. Sene
zarfinda magosa'da

ihrac edilen portakallann

ve limonlann kiyrneti 15,359 lira idi.

Narlar:

Nar mahsulu
mahsulu

yetistirenler

rnemnuniyet-i

iyi idi. Bir mu2tad

rmsira kulli rnikdarda

behr-i kiyyesi icin I gurustan

bahs bir fi 'at verilmistir.

2 gurusa

ihrac edilmistir.

kadar almrslardir

ki

Nar
bu

Sene zarfinda ihrac edit en narlann kiymeti 17,154

lira olmustur.

Hurfiblar (Keciboynuzu):

Hurub rnahsulu Uc; fikir mevsimden
icin 13 silinden

sonra iyi bir mahsul idi. Fiatlar behr-i kantar

16 siline kadar idi ki bu iyi bir fiattrr. Gecen sene ki fiatlar 8 silinden

siline kadar idi. Ihrac edilen hurublarm

12

kiymeti 16,482 lira idi.

Zeytinler:

Birkac mevsimden

beri fikirane devam ettikten sonra zeytin rnahsulu dahi iyi oldu.

Parekende satisla zeytinlerin kiyyesi 3,5 gurustan 5,5 gurusa kadar satilrrustir.
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Pamuk:

Ziraat

altmda bulunan arazinin rnikdan

rnahsul pek kulliyetli olup mahalli tohumdan
edilen tohumdan

daha evvel ki senelerden

istihsal edilen pamuk

istihsal edilen 737,800 kiyye tahmin edilmistir,

olan bocek diger kazalarda

oldugu gibi hadis olrnus ve zira'at

ziyade idi .

12000 kiyye ve idhal
Tohum kabuklanna

arz

dairesi mudiri tarafindan

hastaligi izale icin verilen ihtiyat tavsiyeleri mevk'i-i icraya vuz'u olunrnustur.

Ipek kozalan :

Yetistirilen

ipek kozalan 20,321 kiyye tahmin edilmis ve bahr-i kiyyesi 3 silin 4,5

gurusa satilmisttr.

Koyunlar, keciler ve domuzlar :

Bu hayvanlar icin yapilan senevi ta'idad kecilerin tezayud ve koyunlarla domuzlann
tanakus edildigini gosteriyor.

Atideki Rakamlar Son Bes Sene Zarfmda Ta'idad Edilen Hayvanlarm Adedini
gosterir:

Sene

Koyunlar

Ke~iler

Domuzlar

1920

95,544

34,735

6,778

1921

105,444

37,858

5,952

1922

98,689

40,527

7,129

1923

97,898

42,316

8,349

1924

93,029

42,919

8,065
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Kilciik Ahurlar:

Magosa'da

31 kanun-i evvelde bu ahurlarda bulunan hayvanlar bir aygir (temere),

bir erke.; merkeb, bir boga, U9 inek, Uc; erkek buzagi, bir erkek domuz, iki disi domuz,
birkac yavru domuz ve utyur-i ehliye. Aygir tarafmdan yapilan ciftlesme 72 defa olmustur.
Zaten hadde-i gayesi usulen budur. Erkek okuz (boga) tarafrndan

yaptlan ciftlesme

28,

erkek merkeb tarafmdan 32 ve erkek domuz tarafindan 26 defa olrnustur.

31 kanun-i evvelde yalosa ahurlannda

bulunan hayvanlar

bir aygir (ruteysin), bir

erkek merkeb, bir boga (erkek okuz), iki erkek domuz, Uc; disi domuz, birkac yavru domuz
ve biraz utyur-: ehile.

Aygir
tarafindan

72 defa mahdud

taleb

ciflesme

edilmemisti.

Koy I tile. in nokta-i

nazanna

icra etmis

Hayvanatin

renkleri

gore silt veren cinsten

ise de bogarun
koylulerce

ciftlesmesi

su-i nazara

yetistirmek

ahali

ma'ruzdur.

suti) az olan cinsten

yetistirrneye mtirecihtir.
Ben bu sene zarfinda bir kac defalar bu ahurlan gezip gordum ve bunlan daima temiz bnir
halde buldum.

Ntimfine Bahceleri :

Bir mu'tad
rnevcud

limon portakal agaclan

olan mikdar

mevsiminde

taleblere

kifayet

daima su krtlasiyor

icin pek ziy3ade taleb olmustur

edecek

derecede

degildir.

ise de elde

Binaen-aleyh

yaz

ve nunun neticesi olarak bagcernin mahsulu pek rnahdud

oluyor.

Sabken lefkosa'da islernekte olan yag makinesi gecen ilkbaharda tesis edilmis ise de
yasayan memnuniyet-i

surette isleyemernistir.

Magosa Giimriik Idaresinden

:
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Magosa tarikiyle icra edilen idhalat ticareti umurniyet itibariyle sene zerfmda iyi idi.
Gumruk idhalat resmi olarak tahsil edilen rnikdar ge9en senenin 52,961 lirasma mukabil
44,125 lira idi.

Bu resmi baslica atideki imti'adan tahsil edilrnistir.

Petrol ve benzinden:
yunlu ma'rnulat

benzin 17,41 lira kiymetinde,

12,233 lira kiymetinde,

petrol 22,122 lira kiymetinde,

pamuklu e~ya 22,298 lira kiyrnetinde,

pamuklu

5,999 lira kiymetinde, pirinc 6,474 lira kiyrnetinde ve tutun 8,839 lira kiymetinde idi.

Simendifer malzernesi takriben 12,000 lira koymetinde ve ma'den tahrisi malzemesi
olarak iskoryodiya'daki

Kibns milsterekil-amil

ma'den

sirketi tarafindan

sene zarfinda

idhal edilen mevad 30,000 lira kiymetinde idi sene zarfmda kulli rnikdarda on idhali ve sene
sonuna dogru bugday idhali muhim bir keyfiyyet idi

Bunu istilzarn eden ~ey kibns zehair mahsulunun mufakiyyetsizligi

ve gali fiyatlann

cezirede hucurnterrna olrnasrdir.
Ihracat

umumiyet

itibariyle

portakallar

celb

idi.

atidiri narlar

edilen

Anadolu'dan

iyi bir Pazar ticaret bulunrnustur. Bu ihracatm kiymeti 46,487 lira idi.

bir vech-i

maksadla

iyi

yunanistanda

mevad

ihtiyaci

daha

gelen

ihrac edilen

temin-i

senekinden

yunanistana

Baslica

muhacirinin

gecen

katirlar

17,154 lira, limonlar

19m

ve

15,359 lira, hurublar 16,482 lira; krom, demir madeni 9,595 lira, okuzler 10,776

lira, sair hayvanat 9,903 lira, postlar ve deriler 2,301 lira, yun 2,642 lira, patates 12,270 lira,
peynir 5,707 ve arpa 10,819 lira.

Patates mahsulu pek iyi olup mistr Pazar ticaretinde
bulmustur. Irlanda ve iskosya'dan

bunun icin ki.illi taleb vuk'u

taze tohum idhal edildigi icin bu mahsul iyi bir keyfiyeti

ihtiva ediyordu.

Samanm kulli rnikdarda ihraqcma devam edilmektedir.

Sene
sonbahanmn

zarfinda

portakal

iyi mahsullanrun

ticaretinde

bir

salah-:

meshud

idi.

Bil-hasa

1924

tevaidi, 1925 senesi availinde hissedilecektir.
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Nar ve hurub mahsulleri kulliyetli oldugu gibi iyi fiyatlarda elde edilmistir.

Karh dagdan getirilen
toniloto italya'ya ve ingiltere'ye

haziran

Gecen

krom ma'deni

ihracati yeni bir harekettir.

Cem'en

2,811

irsal edilmistir.

zarfinda

karpas'ta

ay simon civannda

yeni bir kirec fabrikasi

baslamis ve 289 tonilato yelken gemilerine ihrac edilmistir.

1924 martinda
magosa haricinde

selunizden

kornur ve odun yiiklenmis

bir s3ahil yelken gerrusi

kazazede olarak 3 can za'iyau olrnustur.

Tarih-i Tabi'iye 'Aid Notlar:

Mevsimi geldikce kuslann nazar-1 dikkatine carpacak surette hicretleri Mister N.F
Wilson tarafindan:

1924 senesinin
nazanndan
brldircmlann

yaz sonu hicretleri

gayr-i mu'tad
gibubeti

kibns uzerinden

surette fikir idi ali'il-lasol

goze carpiyordu.

Ve fil-hakika

gecen kuslann

agustos gayesinde

adedi nokta-i

gulmeye basliyan

eylul ve nesrin-i

evvelde

pek az

bildircm vardr. Aver cantasina bir defa bir duzine veya 15 tane koymak pek guc idi. Diger
cihetten eyliilun ikinci ve ucuncu haftalan zarfmda iyi sigircik kuslan avlanrrus. Halbiki bu
kuslar ali'el-lasol

Takriben
bacakli su kuslan

nadir bulunur.

mu'tad zarnanda yani agustosun 19'uncu
magosa uzerinden

gecerler. Mesrnu'ata

gunu ordek cinsinden
gore diger kuslarda

uzun

cezirenin

muhtellif aksarm uzerinden ve bil-hasa karli dag uzerinden takriben ay111 tarihinde gectiler.
Bu kuslann hicret hususunda bu derece intizarna ri'ayet etmeleri hark'ullade

Agustosun

15'inci gunuyle 25'inci

gunil arasmda

ihrnal etrnezler. Kam111-1 sanide ta'rru hindi tavugundan

krbns uzerinden

bir seydir.

gecmekte

hie

daha iyi diye tavsif olunan bir kus
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magosa'da

mevki kumandanma

milste'cil

bir haberle gonderilerek

satin almmasi taleb

edilrnistir, Taleb-i vak'a uzerine mevk'i kumandaru bu kusu alrrustir. Miihren bu kusun
ordek nev'inden uzun bacakh bir su kU$U oldugu benim tarafimdan teshis edilmistir. Bu bir
yavru kus olup kernale ermernis tuyler icinde idi. Binaen-aleyh
ne isi oldugunu anlayamadim.bu
mevsiminde

senenin o vaktinde kibns'ta

cins kuslann bir mu'tad bir ay ziyaret gecmeleri bahar

ve sonbahar avalinde olur. Bunlar ali'Illamum

larnaka ve limasol tuz golleri

uzerinde bir-iki giln tevkif ettikten sonra icab-i hale gore ya simale ya da cenuba sefer
ederler.

Sonbahar

mevsimi

gayr-1 rnu'tad

erken yagmurlarla

baslarrus

vebunu takiben

kanun-r evvel ve kanun-: sani aylannda hava pek soguk oldugundan kibns'ta daima tesaduf
edilmeyen pek 90k kus muhacirleri gelmistir.

Kibns'a ilk vasil olanlardan birazi magosa limaru'na iltica etrnis ve kucuk bahklan
yutan ablak ve anac cinsten 3 tane kus vardi. Ben on Ian tesrin-i sanisinin

15' inci gunu

gordurn. Ve hala orada idiler. Insan onlann hemen her gunsu uzerinde kanat gererek sahin
gibi dolastiklanru

ve sonra birdenbire asag: dogru yrldirm gibi suzulerek agrzlannda birkac

bi-care bahk ile tekrar yukseldiklerini

tema$a eder. Bunlan tema$a etmek pek merakli bir

seydir, Beyaz ve siyah tiiyler icinde kona kona rnusharelikleri liman icin hos bir manzaradir.
Ben bu kusu ilk defa gecen sene gordum. Evvelce 2.19 ve 6.19'da kaydedilrnis oldugundan
anlasihyorki bu kus nadir veya kibns'a ara sira ugrayan bir zairdir.

kanun-i sani availinde siddetli haarun tesiriyle asyai sigirdan kacip gelen bircok
kazlar cezireyi ziyaret ettiler. Ibtida avladiklanru
Mistir RR. Prais tarafindan

isittigim kuslar kanC111-1 sani availinde

avlanan bir cift idi. Muma-aleyh

sag olan se soldan sararak

aserito civannda 3 kiicuk krsimdan bircok mikdarda kus avlanrms. Onlann yo! civannda bir
tarlada ta' i$ ettiklerini gorerek bir otomobil ile takrib etrnis ve kuslar tehlikeyi anlamadan
kendisi inlahat menziline varmrsti. Mistir Gantar Tom Gazyora'run
veya yuz renkte bacakli utyur surusune
otomobilde

idise de on!ara

pek ziyede

musadif

olmustu,

yaklasrrus

oldugu

drsansinda bak!a kaz!an

Muma-aleyh
ha!de

her ne kadar

nezdindeki

tufenk

hartuclanru beraber getirmeyi unutmustu. Yarunda diger bir aver daha vardi. Bu avct kaz!an
bir merkeble takip etmeye gayret etmis ise de galiba bu defa merkebin
unutuldugundan
kurtulmuslar.

zavalli

hayvan

camura

gornulmus

ve bunun

uzerine

Larnak komiseri Mistrr T. Grinvodo iki tane bayaz alinhkaz

karkunturalan
kazlar

kacip

canh o!arak
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getirilrnistir.

Muma-aleyh

bunlan kendi kushanesine

idi. Fakat bir gun bagcede isleyen hizmetcinin

yerlestirrnis

ve her ikiside hal-i sihatte

biri kafesi acik birakugmdan

kazlann

biri

cikarak ucup gitrnistir, digeri hala hayattadir.

Bir mu'tad birkac rrusir kazlan Lefkosa civanndaki

kU9Uk bir gale gelmistir. Fakat

bunlardan pek az muddet kalrmslardrr.

Paralmize'de
kenarlannda

ve magosa

civannda

taze su golunde

yuzlerce

kazlar

vardi.

Su

bunlan bekleyen gece avcilan iyi ganimet topladilar.

Her cinsten bircok ordekler

bil-tab'

cins erkek ordekler olup sair senelerdekinden

sayrsiz ve binlerce

Fakat makb3ul

pek ziyade gelmisti,

Birkac kugu kusu magosa etrafindakiler
baztsi oldurulerek

gelmistir.

gollerde butun kis gorulrnus

ve bunlann

yemek icin mahalli pazarda saulmisur.

BUyUk tuy kusu krbns't nadiren ziyaret eder.

Gecrnis

senelerde

dahi yalnrz

1887, 1905, 1912, 1916 senelerinde

fakatbu sene ben kanun-r sanide aserito civannda
tane, Iirr-asol civannda

bir tane vuruldugunu

BUtUn krs mevsiminde

bir tane gordurn.

ibtidasinda

gayr-i mu'tad
kalmisbir

Magosa kazasmda

iki

isittim.

altm, buz, yesil, ve saire renkli ve yemesi rnakbul av kuslan

bol idi. Bunlar erken gelmisler ve pek gee gelmislerdi,
Mevsim

kaydedilmis

Hakikatten

bazilan hala buradadir.

pek 90k culluk kusu var idi. Bir tanesi tesrin-i evvelin 3'UncU gtinU

bir tarihta

kusu magosa

larnaka civannda
civannda

gortllmus

ve biz de boyle rnut'ad

hilafinda

martm 3'UncU gunii gordum, Bunlar ali'il-lasol

subat

avasitmda veya ahannda kamlen gitmislerdi,

1924 nihayetinde

ve 1925 availinde kis rnuhaceretinin

pek ziyade nazara carpacak

halet-i kure tavugun ve ardmcik takriben tamamiyle gibubet etmesi idi.

Ben bunun sebebini anlarruyorum.

Cunku bu kuslar bir mu'tad her tarafta ve bilhasa

tepelerin altinda pek zahir oluyordu.
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Birkac

derac ve derac nev'inden

gecici kuslar mevsim

ibtidasiyle

gorunmus

ise de

birden bire gaib olmuslardir.

ilk kirlangrci
kirlangic

6 subat tarihinde

nev'inden

sUr'atle

en soguk birgUnde,

ucan ilk kus martin 2'inci

Magosa

civannda

gordum.

Keza

gUnU gordum.

25-1924 Mevsimi Zarfmda Sayd-1 Sikar

Bu mevsim
oldugum

rapor

zarfindaki

mu'il-tesif

sayd-1 sikar hakkinda

vakitlice

yedime

bu nUshada nesr etmek Umidinde

vasl olmadi.

Ma'rna-fih

bu rapor temuz

nusharruzda nesr edilecektir.

Butun mevsim nazar-1 dikkate ahrursa gecici kuslar mUnasebetiyle
idi. K1~ pek scguk oldugundan

pek mUkemmel

kUlli mikdarda ordek, culluk ve yelvekoy

cezireyi ziyaret

etrnisler ve muhtelif sazliklarda ve sa'ir yerlerde pek mukemrnel spor yaprlrmstir.

Mahalli usul-i sayd bil-tab' i siikuta mail ise de avlamak icin keklikler olmadiysa da
sayd-1 sikar kanunun

ahvali daha iyi esasa rabt edecegi umit edilmektedir.

13,UncU gtinU ben siryano huryodo bir bildircm
bu idi. Marma-fih

gordum

1925 martirun

ki bu sene ilk gordugurn bildircm

l 924'te oldugu gibi bu kuslar cezireyi sasmp baska tarafa gitmezlerse

mevsim zarfinda pek cogunun erkence gelmesine intizar olunur.

Krbris'ta Sayd-i Sikar:

Tesifle

sayd etmek

istiyorum

ki kibns'ta av sUr'atle

muradim mahalli avdir. Yani: tavsanlar, keklikler, trankolinler,
Pek sidr'etli hatve atilmahdir
hususta ma'alunetlerini

Avdan

olup gecici kuslar degildir.

ki bil-hassa bunlann dokunrnesi keyfiyetini

kurtarmak

icin bu

ibraz etmek icab eder. Ben 40 senelik avciyim. Bugun cezirenin her

tarafinda

sayd sikar idim. 2 ile 25 yII evvel mevcud

ettigimde

av111 yuzde 75 nisbetinde

Binaen-aleyh

dugunmektedir.

olan avi simdikiler

ile mukayese

tenakus

ettigini soylersern mUbalaga etmis olurum.

bundan iyi surette anlasilacaknr

ki bu nisbet birkac seneler daha kulliyen zail

olacaktir. Kanunlar

iyidir, fakat halkin maaveretine

ve kanunlara hiirmet etmelerine

ihtiyav

vardir, yalrnz kanunlar kibns' 111 av1111 kurtarmazlar.
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Binaen-aleyh
ri'ayet

ve memur

etmelidirler.

ve sikari

mesullerin

Binaen-aleyh

etmelerini
kimseleri

sayd

ve sayd-i

sevenler

kanun

ahkamim

ben bil-urnurn

sikar

ihlal eden

hepsi

ve umurniyetle

icra etmeleri

avcilara

her hangi

hususunda

mura'cala

kimseyi

kibns ahalisi

veya

onlara

kanuna

mu'avenet

kanunun

ahkamma

ri'ftyet

kimseleri

gorduklerinde

bu

gasb ve "idavet ile ihcar etmelidirler.

Mecrnu'a

Eksumedus'ta

Mudiri

Koc Sergisi

Bu sergi 22 mart tarihinde tam koyun disansmda

teshir edilmisti. Sergide dahil olan

koclar i:·i idi. iyi cinsten 28 tane koc ve 61 tane boynuzlu kuzu sergiye dahil olrnustu.

Hekimlik vazifesi goren bariret ve makloglan efendiler 4 adet en iyi koclan intihab
etmek icin ducar-: miiskilat olrnuslar ve halkm
ternasagirler

izdihamindan

gerek hekimler

ve gerek

sergide teshir edilen hayvanlari gorrnekte muskilata rnaruz kalrmslardi.

Hemcivar koylerden ve lefkosa'dan

pek eek halk hazu' bulunrnustur.

Miikafat Kazananlar:

l 'inci Mukafat: Eksumeduslu

Sadiri Hralambo

2'inci WUkafat: Trahonali Pavlo Mihail
3 'uncu Mukafat: Moral! Lutfi Arif
4'ilncil Mukafat: Moral! Huseyin Ahmed

Boynuzlu Kuzular (Analariyla beraber)

l 'inci Mukafat: Miyamilili Lamrifoglu
2'inci Mukafat: Miyamilili antoni
3'ilncil Mukafat: Eksumeduslu
4'ilncil Mukafat.Morah

Haci Yorgi Nikola

Arif Ibrahim
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Slinger Saydi:

1924'te Yunan adalanndan

makineli sungercikayiklan

gelerek temmuz olan eylul

nihayetine kadar stinger topladilar. Bunlardan baska zipkm ile isleyen 2 mahalli kayik vardi.
1923 'te z1pk111 ile isleyen kayiklar 13 ve makineli kayiklardan 5 aded idi.

1924'te sungerci kayiklannm
1923 'te toplananlar

adedi tenakus etmis ise de toplanan stingerler takriben

kadar vardi.

1923'te 4599,5 ktyye stinger toplanrrus oldugu halde 1924'te toplanan stinger 4192
kiyye olmustu. Sungerlerden
idi. 1923 sungerlerden
imparatorluk

hukumet hisesi 1923 'te 1044,5 kiyye ve l 924'te 1036,5 kiyye

ahnan hukurnet hisesi kiyyesi bir lira on siline satilrms ve Biritanya

sengiyine gonderilerek

guzel fiyatlar hemen sanlmisur.

Slinger istirasi icin vuk'u bulacak talebler 31 Nisan 1925 tarihine kadar Magosa'da
Sayd Mahi muftusu tarafrndan bahk avlamak icin en iyi yerler bulunmustur.

Limonata Nasil Yapihr:

Turunclan ve ya limonlan
zaman 28 dirhemlik

sikttktan sonra asare bir torbadan la-akl Ur; defa suziilur o

asareye 3 libre seker ilave edilirerek

Tedricen kaynaymcaya

kadar ateste birakrhr. Kaynadigi zaman daha ates ilve edilir ve suyu

rur'atle kaynatrhr ise de ateste limonatanm
yanrn saatsonra
siselere doldurulur.

atesin uzerine vuz'u olunur.

da kaynarnasma

biraz kesafetkesle edice limonata

kadar btraktlrnarnaltdi

hazirlanrrus

olur.Soguyunca

takriben
suzulup

Butut hava babeleri cikmak icin siseler ertesi gune kadra aok birakihr.

Ondan sonra sisenin mantan sicak su buhanna tutarak bal mumu ile koparmthdir.

At kososu Haberleri:

Ceziredeki
edilememesi

at kosulanna

karsi simdi rnevcut olan ragbetten

hada ziyade ragbet

acinacak bir seydir. Ragbet tedricen zail olmakta oldugundan

nokta-i nazardan bu ragbetsizligin
icin Atina' da hakikaten

at yetistirrnek

terk edilmesi zamam artik hulul etmistir, Sirndi atlanrnrz

bir pazar ticaretimiz

oldugundan

biz kosular

yapmayacak

ve
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atlanrruzm

kiymetini

isbat etmeyecek

olursak

almacak

fiyatlar

rnuntezir

olan fiyat gibi

olrnayacak.

Simdiki halde Atine kibns yetistirmesi
edilmez ki diger mucavir memleketlerde

atlar icin sirufar acrrns oldugundan

ayru sliretle hareket edeceklerdir.

subhe

Su bir rnuddet

sonra cezire at yetistirrnek icin pek muvafik olacagmdan at istirasi icin bir merkez olacaktir.
Fakat sunu hatrda tutmalidir ki iyi bir sey yapmak istersen at kosulan yapmarruz rnutlaka
lazimdrr.

"Filli Turmemnet"

asaletlu vali hazretleri

tarafmdan

Ankomi

Kriesin'den

ahnrrustir. Bu kisrak yan terbiye gormus bir Arab krsraginm Temerer'den

satm

tevelllid etrnis

doludur.

Musmu'atime

nazaren Atina'da Bibns yetistirrnesi atlar icin husasi suuflar vardir.

Bu milsmii'at sahte mekrun ise fiyatlar tezayud edecek ve at yetistirenleri
iyi cins atlarla ciftlestirrnelerine

kisraklannm

en

tesvik edecektir.

Sai' olan rivayete gore nisan zarfindaki Paskalyada icra edilecek kosularda la-akl
16 kupa ihda edilecektir.

Hukumet

iyi yetistirilmis

bir aygir daha idhal etmektedir.

Bu hayvan yakin bir

zamanda vasil olacaktir.

Diger bir rivayete gore (Luter) Atina'ya gidecektir.

Lefkosr At Yarrslarr:

25 Mart 1925

25 Mart 1925'te Lefkosa'da
yansmada

cem'en

fazla zannedilmis

at yanslan

dokuz kosu yapilrms oldugundan
ise de ternasagirlerin

ve iyi bir kosu tema~a edilmistir. Bir
birgun ogleden sonra temasas: icin

hepsi memnun olduklan gorulmustur.

icin Kesa'da olna ikinci kosuda iki at musavi geldiginden
Mister Ruv'un (Hevt Istaf)": tarafindan kazamlrmstrr.

Her cins atlar

mahren tekrar kosu yaprlrrus ve

Neticeler:

Birinci kosu, 3'Uncli siruf atlar icin; 6 furlunag (Bir millik dutta U9U):

At

Sikleti, Libre

Sahibinin Ismi

Rucambol

150

Onbasi Osman Hilmi

Utyar

169

Bascavus Tahir mercan

Salvador

134

H. Hralambu

Ikinci kosu her cins atlar icin; !mil:

At

Sikleti, Libre

Sahibinin Ismi

Turtviz

145

Sirmalkolim

istivinson

Hevt istaf

142

Mistir R. H. Rar

Ucuncu kosu, 2'nci smif atlar icin; 1 mil:

At

Sikleti, Libre

Sahibinin Ismi

GUmU~

145

Suvari Onbasisi ismail Mernis

Androtsos

137

H. Yinakopnayi

Kumandan

141

Bascavus Kipri Nikolayidis

Dorduncu kosu, 3 'uncu srruf atlar icin; 5 turlurug (bir millik sekizde bes):

56

Sahibinin Ismi

Sikleti, Libre

At

Vutsis

145

Mistir S. Curciadis

Garivas

137

Mistir S. Pavlo

Septis

131

Mistir S. Sellis

Besici kosu, 3 'uncu simf atlar icin; 5 turlunig (Bir millik sekize bes):
At

I

Sikleti, Libre

Sahibinin Ismi

Aftolikos

135

Misttr E. D. Verceto Ahmed Faiz Efendi

Utyar

133

Bascavus Tahir Mercan

Folamur

132

Onbasi Mustafa Ali

Altmci kosu, her cins hayvanlar icin; 5 furlunig (bir millik sekizde bes):

At

Sahibinin Ismi

Sikleti, Libre

Androtsos

148

Dr. Yannakos Pinayi

Kumandan

132

Bascavus Kipri Nikolayidis

GUmU~

160

Suvari Onbastsi ismail Memis

Sekizinci kosu, 4'Uncil smtf atlar icin; 4 furlurug (Yanm mil):

At

Sikleti, Libre

Sahibinin Ismi

Vutsis

160

Mistir S. Curciadis

Turmenet

130

Sir Malkolim istivinson

Ganivas

142

Mistir S. Palvo

57

Dokuzuncu kosu, manali; 1,25 mil:
"

At

Sahibinin Ismi

Sikleti, Libre

Aftolikos

137

Mistir E. D. VarcetoAhmet

Faiz Efendi

Meycur

142

Siivari Onbasi Vasif Huseyin

Tenser

128

Huseyin Said Efendi

lngiltere Pazar 'I'icaretinde Fiyatlar

Kanfln-i Evvel 1924
Gurus

Silin

Lira

Bugday kilesi (61 Lira)

8

6

0

Arpa kilesi ( 42 Lira)

7

5

0

Hurub tonilatosu

0

10

7

Pamuk libresi

pin a

50

14

Keten Tohumu tonilatosu

3

18

21

Keten tonilatosu

0

0

138

Kendir tonilatosu

2

6

49

Zeytin Yagi tonilatosu

0

0

78

Keten Tohumu Yagi tonilatosu

0

16

46

Kanfln-i Evvel 1924
Curus

Silin

Lira

Bugday kilesi (61 Lira)

6

7

0

Arpa kilesi ( 42 Lira)

3

6

0

HurGb tonilatosu

0

10

7

pina

14

12

Pamuk libresi

58

Keten Tohumu tonilatosu

0

13

22

Keten tonilatosu

0

0

138

Kendir tonilatosu

0

8

47

Zeytin Yagi tonilatosu

0

8

83

Keten Tohumu Yagi tonilatosu

0

14

50

Gurus

Silin

Lira

Bugday kilesi (61 Lira)

6

7

0

Arpa kilesi ( 42 Lira)

3

5

0

Hurub tonilatosu

7

13

7

pina

33

13

Keten Tohumu tonilatosu

6

10

22

Keten tonilatosu

0

0

134

Kendir tonilatosu

0

15

45

Zeytin Yagi tonilatosu

0

10

82

Keten Tohumu Yagi tonilatosu

4

12

51

Subat1925

Pamuk libresi

Mecmfr'a-i Umiir Tehriresi Hakkmda

Her

gGna mektublar

ilanat:

ve nesr olunacak

rnakalat

Lefkosa'da "Kibns

Zira'at

Memrnuasi'' dairesinde mecmG'a mudirine hitaben irsal edilecektir.

Muhareratm
anlasilmahdrr

yalruz

Kag1dm

bir tarafina

yazilmasi

ki evvelce pasta rnasrafi tediye olunmadikca

matlubtur.

kafe-i murasilat

Su nokta

da

ve numuneler

i' gde edilmeyecektir.

59

"Kibns Zira'at Mecmu'asi'trun behr nushasikaza komiserine

ve sahib-i mecm3u'aya

muracatle 3 gurus fiyatla veya posta icratiyla beraber 3,5 gurus mukabilinde elde edilebilir.

Senelik abone bedeli alt, kaza merkezlerinde
merkezlerinden

sakin olanlar icin 12 gurus ve kaza

haricde bulunanlar icin de iki silin bir vece pesin tediye olunacaktir.

ilanat Icin Ahnacak Icra'atlarm Mikdarr:

Tam bir sahifa

s Silin

Yanrn sahifa

4 Silin

Carik sahifa

2 Silin

Bir defadan ziyade derc edilecek ilanat icin hususi serait mevcuddur. Yani: ilanat
mecmu'ada iki defa nesr olunacak ise baladaki mukayasedenyiizde 10 tenzilat.

flanat mecmu'ada

dort defa nesr olunacak ise baladaki mukayaseden

yuze 20 tenzilat.

Husfisi ilanat:

Talebler satrs ve ya mubadele icin 'arz olunacak e$ya, ictima'at ve hadisat hakkinda
ihbar-nameler

ve saire: Turkce

16 kelime icin 3,5 silin ve 16 kelimeyi tecavuz

edip 62

kelimeyi tecavuz etmedigi takdirde 2,5 silin ve ilaveten behr 8 kelime icin yanrn silin,

Ilan-narneler yalruz kagidm bir tarafina
idarehanesine mecrnu'arun

tab' ve nesrinden 15 gi..in evvel vast! olmasi icabeder.

Satislar ve ilan-nameler
mikdannda

yazilmasive "Kibns Zira'at Mecmu'asi"

icin komisyon olarak vekalet icran olmak uzere yiizde 20

bir nisbeee icrat musaid olunabilir.

60

"Kibrrs

Ziraat

Mecmuasi"

Kanfln-i

Sfini,

Nisan, Temmuz ve Tesrin-i Evvel

Aylarmda Tekriben Aym On Besinde Intisar Eder:

Sahib-i mecmu'a

haricden gelen rnakalatta derrneyan edilen ifadeleri ve rnutal'ati

tasviye etmeye luzum gorrnez. Bu makalatm mesuliyeti onu yazanlara aittir.

Alat-i Zira'aye:
Atideki alet Zira'at Dairesine mi..irac'atle haazllannda gosterilen fiyatlarla satin almabilir:

Gurus

Silin

Lira

1. Tek sungulu galov sabaru

0

0

4

2. Dort surgulu saban

0

0

6

3. Yayh tarak, on disli

00

10

4

4. Dort citah bagcivan kazrnasi

0

40

0

5. Bes crtali bagcivan kazmasi

0

50

0

6. Dort catalli patates kazmasi

0

4

0

7. Gul.re kazmasi, dart catalh

0

4

0

8. Sert topragi kazmak icin 4 disli catal

0

5

0

9. Sert topragi kazmak icin 5 disli catal

0

6

0

10. Sert toprakta patates kazmak icin 4 disli catal

0

4

0

11. Sert toprakta patates kazmak icin 5 disli catal

6

4

0

12. Secator (her nev'i)

0

4

0

13. Arav mudamaga rnahsus caki

0

2

0

Srra Nfimrfisi

61

14. Cicek asrsr icin caki, numru I 0

0

3

0

15. Cleek asisi icin caki, numru 15

0

4

0

16. Cicek asrst icin caki, numru 17

0

3

0

17. Cicek asrsi icin caki, numru 204B

5

3

0

18. Cicek asist icin caki, numru 323

5

2

0

19. Cicek asrsr icin caki, numru 4466

0

2

0

20. Cicek asis: icin caki, numru 5078

3

3

0

Yunan .cnonim Sirketi:

Kimyevi istihzarat kuvve-i intibatiyeyi teksir edici mevad Atina I Yunanistan.

Ciftciler;

tarlalar

gezi rnumkun

isterseniz, ektiginiz seylerden

oldugu

rnertebe

islah

etmek

ve gi.ibrelemek

buyuk hastlat almak isterseniz kuvve-i inbatiyeyi teksir eden

"Horuz" markalt mevadi isti'rnal ediniz.

Bunlar vatarurruz icin en munasib olan seylerdir.

Butun

mahsulatiruzda

ve agaclarrruzda

bunlan

isti'rnal

ediniz. Atidekiler

dairna

istevikte mevcuttur.
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0 - 16 - 0

15-0-0

7-7-3

4- 12 - 3

0- 12 - 6

20-0-0

4-10-5

0- 0-48

6-8-8

Limason ve Magosa'da N. P. Lanidis ve Surekasi:

Sabanlar! Sabanlar! Sabanlar!

Sabanlanruzi

satin almazdan

yapan "Mihail Berdesevski'tye

evvel Larnaka'da

her nev'i alat-i zira'aye idhalati

muracat ediniz.

Abone olmak arzu eden zevatin atideki siparis verkasiru
lazima ile beraber "Kibns Zira'at Mecmu'asi'' mudiriyetine

irnla ederek bedilat-i

irsal eylemleri taleb olunur.

Abone Bedilat-i Senviyesi:

Cezire dahilinde 1 silin 3 gurus, posta icratiyle 1 silin 6 gurus ve cezire harici icin
posta

Siparis-name

icratiyle
2

Adres: (Yani isim ve suhret ve mahalli ikamet mufesilen)

Pesin olarak senevi bedel tstirak-i rnukabil

silindir.

Posta havale-name
Pu!
Nokden

olarak

Lira Silin Gurus gonderilmistir.
Tarih ------

sene 1925

Lefkosa'da Kibns Zira'at Mecmuasi Muharirine:
Lutfen :iy adibe bir baladaki adrese
... nusha Kibns Zira'at Mecmu'asi gonderiniz.

.
63

A91k birakilan mahalde mecmu'a

nushalanrun

kac aded oldugunu ve nasil isal edilecegini

izah edi.Jz.

Senelik abone 31 kanun-i evvelde hitam mbulan 12 ay icin ihtiyar olunuyor.
layime birlikte gonderilmeksizin

Posta vasrtasiyla

abone kaydi icin vi.ik'u bulan talebler is'at edilemez.

nakit gonderilemez.

Alt: kaza merkezleri
ahnmaz.

Bedilat-i

olan kasaba ve sehirlerde

Ancak kaza merkezleri

olan kasabalann

mukim aboneler

icin posta i.icreti

harici olan mahallelere

gonderilecek

olursa behmehal posta ucreti de zam olunmahdir.

64

KIBRIS ZiRA' AT MECM-0' ASI

bRNEK METiNLER

65
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