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Erişilecek kadar yerlerin ortasından (konu ortadan başladı başı kayıp) terk edip iki sinir başlarından fazlalarını kesip o fazlalık kestikleri parçalara ıstılah gavsileride (Bilinenin dışındaki anlam.Burada yay terminolojisi) "paça" olarak adlandırırlar.Onları bir yere koyup yay için alınan sinirleri güneşte yahut tarif olunan yay tımarı sandığı içinde kuruturlar. Şöyle ki iki ucundan tutup bu keman maksat   olunduğunda kuruluğunun örneği sert  durup eğilmeye. Sonra mermer taşta büyük şimşir tokmak ile kuru kuru dövülerek yumuşayıp tel tel olduğunda üzerindeki kir ve pürteklerini bıçak ile kazıyıp temizlendiğinde , beş altı dişli demir tarak vardır ki  insan pençesine benzer kütükte kuvvetlice çivilenmiş, bir kuvvetlice adam uçlarından başlayıp ol tarakta tarayarak püskül misali , el ile dizip boy boy saklarlar. Ve bu sinirlerin uçlarından birer miktar kesilip paça tabir edilir, onları sıcak su ile yıkayıp ve belki bir kısmı da kaynatıp kirli ve dehinitli suyunu döküp sonra  temiz yağmur suyu doldurulup, dumanıyla siyahlanmaması  için, kömür ateşiyle (ve) suyu noksanlaştıkça , üstüne diğer (bir) kapta ısınmış sıcak su konarak bir kaç gün sonunda bütün sinirler eriyip suluca salep gibi olunca sıkıca astardan süzüp temiz süzülünce ,yine kazana konup tamamı paluze misali koyu olunca karıştırıp kararını bulduğunda kadayıf tepsisi örneği kenarlı şeylere döküp rutubeti azaldığında parça parça kesilip ipe dizilip gölgeye asılıb kurutulup gerektiğinde kullanılır. 

Başta kaynarken erimeye başlarken daima karıştırmak gerekir ki uğraştırmasın  ve kenarlara yapışmasın. Yapışırsa ve şiddetli ateşte kaynatılırsa ve  yıkanmazsa rengine siyahlık gelir ve berrak olmaz  ve yay imalatından sonra siyah olur. En iyisi  Gelibolu hayvanları sinirlerinden olur ve yalnız sinir uçlarından şart olmayıp yekpare tarif edildiği şekilde sinirlerin toplamından da olur. 
Kulak ve paça suyu, deriden de kaynatıp yağını alıp sonra eriyinceye kadar kaynatıp tutkal da yaparlar. Ve bu tutkalların en iyisi  tarif edilmiş olan  olan sinir tutkalından sonra paça suyu tutkalıdır ki gereği gibi temizlenince balık tutkalı misali saf ve beyaz olur. Amma yayların büyük kısmısinir tutkalı ve bir miktar da balık tutkalıdır. 

Yayın her bir yerinin  Arab ve Rumlar’a göre isimleri beyan olunur. 

Araplar “eali ve beyti eali “ derler ve bizim “ayak” dediğimiz alt başına Araplar “ isğal ve beyti isğal” derler.Bizim “kasan”  dediğimiz başlar tamamında yayına göre bir karış ve çokça arkasında balık sırtılık olan yerine Araplar  "alil vasi sağli" derler. Gasan(?) birleşme yerinden kabzaya doğru olan yerine biz “sal” deriz Arap “rakbe  “verakibtiyn” derler.Ve gasan ile salın birleştiği yere biz “gasan başı” ve “gasan gözü “deriz Arap tayfa "vavsata" drler. Ve sal ile kabza birleştiği yere biz "tir geçimi" ve "gabza boğazı" deriz Arap "ser kebid gus" derler. Ve sal denilen yerin sinirine Araplar "mudai" derler ve açıkta olan  kabzaya vurulan sinire Araplar "ğafare ve meh-a" derler. Ve kabzaya Araplar  "acs ve macs" deyip kabza tarfındaki olan sinire Araplar "arb, fars" derler, başlarda çile takılan kertiğe biz “gez” deriz,Arablar  “ferz ve kezr ve haz” derler. O yerden gasan ucu ki çile düğümü gelen yer yere kadar Arablar "zafer ve ğasfun" ve "fark" derler. Ve gez yerinden yukarı yani kertiğin ucuna Araplar "atıra ve akbe" derler diye Abdullah Efendi yazmaktadır. 

Baştan  gavs yapılmasının anlatılması; 

Bildirenin bildiği kadar ve bazı risalelerin yazdığı surette anlatıldı .Bahsi geçen  akçaağaç taslağını çokça kullanılmış halkaya kaçmaz ve pek de kepade(ze) misal kurulmuş gibi durmaz (?) yay resmine keser ve törpü ile ve ısıtıp eğerek ve benzedip başlarını dahi tasalluyup ... haiL .. malumu sene (Eksiklik var anlaşılmıyor) benzedip ve dörder parmak kabza kulaklarını geçirmek için uzun kağıt makarasının ucu bir parmak cirminde (büyüklüğünde)  açıldıkdığında hasıl olan yarık bir tarafı bol ve bir tarafı dar olduğu gibi kabza tarafları açık ve yayın baş tarafları dar olarak salların ortalarından (Burada tamlama olması lazım.Ancak böyle bir anlam çıkıyor.) yarıp ve başta tarif olunan resimle yapılan kabza, icab eden yerleri düzeltip  ve kulaklarının uçlarını inceltip o yarılan sal yarıklarına birleştirilip kabzanın üstünden kulakların ucuna kadar ikişer tarafından” taşin “ denilen  demir tarak çekilip ve yarıkların içine de çekilip ve salların şakkııla(?) keman  ve kabzanın kulakları muşkalanıp yani tutkallanıp kuruduğında tekrar tutkallanıp birleştirilen kabza uçlarını sallara dört beş parmak geçirip üstünden sert ip ile sarıla keman yapışdırma örneğinde olduğu gibi  bunun da balık tutkalı çeğa tutkalına galip olmak lazımdır ve salların uçları kabza boğazının tir geçiminden kabza üstüne doğru birleştirilmeli buna "beynel gavseyn çatığı "derler. Bunda haz (yarma) başlangıçta tutkallanmazdan evvel alıştırılırken bozulmasın, zira çatkısı düzgün olan gavsin tamamı da düzgün tavırlı  olup ve oklu olur, bozulmuş,çarpık  olur ise sonra düzelmez. Tarif olunduğu şekilde çatma ....... tabirine ağacı yapıştırılıp tamamen kuruduğunda  icab eden yerlerin düzenleyip keman vurulacak 
Yere  "taşin" denilen demir pençe misali tarak ile tonç düğümü yerinden diğer tonç düğümü yerine kadar boydan boya çekerek şişhane örneği şükaflar açılıp ve önceden tarifi  olunan boynuzlardan hangisi vurulacak ise (164) eşiyle onun da ağaca gelecek yerlerine boydan boya taşin çekilip, muska şeklinde tutkallanıp kuruduğunda bakılsın, eğer ağaç tutkalı içip çekmiş ise tekrar tutkallanıp kuruduğunda tekrar keman ve ağaç çokça tutkal sürüp ateşte ikisini de ısıtıp sonra tarif olunan taşin yivleri birbiri içine geçeçek orta kabzadan tonç halkası yerine kadar birleştirilip keman(ın) yerinden oynanmaması için üzerinden sıkıca ip dolaştırıp kabza ve salları keman üstüne ateşe tutup tamam somun örneği kemiğin üstü kızarınca iki kişi(165) karşı karşı oturup biri kasanlarından tutup karşısında olan da kabzadan kasan gözlerine varınca parmak kalınlığında kuvvetli iple sarıla. Hava ve yerlerine göre beş altı saat geçince sarılan ipler kesilmeyince çözülmeyecek kadar da kurumayıp nemin çekib tuttukunda ipleri çözüp, daha önceki  salların da ısıtılıp biri kasanlarından tutup diğeri sallarından sarıp keza önceki şekilde  onlar da kuruduğunda çözülüp üç veya beş saat yanında durup sonra manga i hizasında bir ik(?) zira yüksek asılan yay askısına asılıp tamamı kurusun. Sonra sinirlenmeye başlanır. 

Ve malum ola ki; bu keman sarmak gayet kuvvetli; sarmak lazımdır ki tarif olunan şükeflar birbiri içine girip layık olduğu vücud örnek olsun. Bu surette yalınız dest ile olamadığından buna bir özel alet icad etmişler ki ismine "tencek" derler. Kızılcık ve şimşirden yapılır. Parmaksız çolak deste benzer. Güya dirseğe kadar tavilde olup, ipi ona dolaşdırıp yumruğa benzer yeri ile sıkıştırarak sarılır ve tamam sarıldığında bir kere bakıp bu tencek denilen aletin zoruyla gavse sapma gelmişse henüz sıcak iken yay tezgahına vurup doğrultup sonta asılsın. Eğer dikkat edilmezse  o eğrilik sonra düzelmez. Kuruduğunda kenarlarından taşan tutkalı ve icab eden kirin zuhuru (?) (tathiri-temizlenmesi olması gerekiyor) kenarlarını düzeldip temizleyip ve kasan başına tonç düğümü altıdır (atılır ?) buradan bir karış yerin neticesi ki kasan gözü tabir ederler o bir karış yer ki gerçekte görüldüğü-beğenildiği şekilde yanının  oyulup çukurlaştırıp vasıtını yüksek bırakıp evvel tavrı taslağında icra edip sonra keman ve garını gavse vurulan misal, baştanbaşa taşin çekip sonra ısıtarak iki başlar birbirine iki karış kalarak halkalayıb, iki başı birbirine ip ile bağlayıp, ve muskalayıb kuruyunca turae?) muskayı pek içerse tekrar artı tutkal sürüp kuruduğunda tarif edildiği şekilde önce boya kesilip ve sahık(?)(166) olunan taranıp hazırlanan sinirleri yanına alıp ve her gavse vurulmak için vezini daha önce sözü edildiği şekilde tartıp kaç dirhem bir yaya vurulacak ise ayırıb başka başka koyup ve her sınıfın yarısını ayırıp bir yaya vurulacak başka başka beşe taksim edib hazır olunca bir ağzı geniş tencerede daha önce sözü edilen dirheme uygun çeğa ve balık tutkalı suluca kararında kaynayıp, henüz har iken beşe bölünen sinirin bir kısmını tutkala koyup tutkalın içinde mabeyni yeddininde (iki elin arasında) ovuşturarak bir rütbe kesbedeki benzersiz cismi  meşin gibi bir hale gelsin. Ve bu oğuşturma esnasında sinirin içinde gasarak uçlar peyda olur. Onları temizleyip yumuşaklığı kararını bulduğunda gavis üstadı zanuları üstüne konulan meşin üstüne kucağına alıp (kucağına deri bir örtü seriyor sanırım) tutkal da siniri oğuşturan öğrencisi , elinde bulunan ,bir boy ovuşturarak kararını bulan siniri üstadına verip diğer geri kalan dört boy sinir - ki iki boy bir tarafa iki boy (ise) diğeri için ayrılmıştır- onlardan bir boyunu dahi elinde  önceki gibi ovuşturmaya başlar ve üstadı başta tarif olunan siniri eline aldığında bir boy adıgeçen sinirin ortasını kabzanın ortasına koyup uçlarını sal gavse yani kabze  boğazına “tir geçimi” denen yere, ulaştırıp ve kabze-i gavsin üçte biri tarfını yayarak birleştirerek döşeyip kabze boğazları “mest galem “tabir olunan pirinçten yapılmış önünde çanak ile duran suda durup icabında sudan alıp bu alete ve ıslak el olgunluğuyla  düzeltip birleştirerek kağıt gibi incelip ve taşin tabir olunan şişhanelerin içine sinsin ve bu mest galem denilen aletin icabına göre dişleri ve kıvrım yerinin ucu ve arkaları kullanılur. Tarif olunduğu gibi kabza siniri yerleştiğinde öğrencinin elinde olan ılıcak tutkal içinde daha önce anlatıldığı surette alıştırdığı siniri  dahi kararını bulmuş ise anın da ustası alıp öğrenci  (167) diğer boyu ovuşturmağa başlar. Ve üstad kabza boğazında bıraktığı sinirlerin ucu üstünden elinde olan sinirin ucunu yatırıb sallara doğru birleştirerek kasan közüne kadar yatırıp dest mest galem ile birleştirip  ve içini taşinlere birleştirip keza öğrenci de kararını bulmuş bir boy siniri dahi alıp sal başları ve kasan gözlerinde bulunan sinir uçları üzerinden yapıştırıp kasan başına- tonç düğümü altıdır- o tarafa ucunu ağzına alıp ön dişleri ile çiğneyip uçlarını altına kıvırarak kemaliyle yumuşatarak ve balık sırtı görünen yeri ile tarfında  olan çukurları el ve sözügeçen aleti  ile güzelce birleştirip  ve ağzında çiğneyip yumuşatarak uçları altına alıp kıvrılan sinir uçları boğaz gavsinde görünmüş olduğu şekilde birleştirip tamamında tarif olunan diğer tarafın dahi kabza boğazından başlayıp tamamlanınca zeminden bir zira (Dirsekten parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü)  yüksek duvarda olan ekser asarlar. Daha yüksek asılırsa sinir çatlayıp fena olduğunu tecrübe etmişler. Kuruduğunda sulu tutkalı kahve cezvesi ile ısıtıp birer fincan iki tarafa  az az dökerek içirirler. Kuruduğunda bakıp icab ederse bir defa daha böyle edip kuruyup kararını bulduğunda önce ayrılan yarı siniri dahi başka başka beşe taksim edip daha önce tarif edildiği şekilde kabzadan başlayıp 
,iki tarafı  tamam edip, asıp sulu tutkal içirerek mükemmel olsun . Mükemmel olmasına delil gayet sulu tutkal sürüldüğünde kuruyunca üstü gayet parlak ve hep birden ,tek görülürse mükemmel olmuş görülmezse suluca tutkal verirler. Ve bazı kere tutkal kuvvetlice bulunup üstü şükeflanmaya başlarsa sulu sünger sürerler. İkinci defa sinirlenecek olduğunda başlarını dört parmak dahi rıfkla (nazikce) toplayıp eskisi gibi bağlayıp törpü ile üstünü tırmalarlar. Sade tarif olunduğu şekilde sinirlenip ve olgunlaşıp kurutulduğunda istenilen şekilde ısıtarak toplayıp baş başa yığılıp 168. kabzaya bir karış kadar çekip ip ile kabzaya bağlarlar. Ve ertesi sene kullanılır . Eskidikçe daha iyi  olur. 

Ve gizli olmasın ki yay imalinde yağdan ve yağlı dumandan ve imal olunan yerden ve elin dumanından (kirinden mi ?) gayet muhafaza lazımdır. Ve o yerde yağlı yemek bile yemezlar. Zira yalpı(?) yemek dumanı ve deheni  deste (ağzı ele) bulaşmış olursa gavisleri bozup sinir ve keman tutmaz. Hatta öğrencilerin biri üstadı yok iken pastırma pişirip yemiş. Dumanı askıda bulunan muskalı yaylara bozup bir türlü keman ve sinir yapışmadığından, "aklı tir misal çileden çıkayazdı" diye beğenilen gavsilerden duyulmuş olmasıyla kaydedildi. 

Der teşrih-i gavsi bundan sonra döşemenin sırrı; 

Görünür , önceki üstadları gavsin her yerine bir kararda sinir vurup tarif edildiği şekilde  derahimi (dirhemleri) ayırmak ve sonra yarılayıp , yarısını  beşe taksim ederler demişti . Gerçek böyle olup ancak o beşe taksim olunan yarı yay sinirinin dahi beş boyu bir ölçüde   olmayıp, kabza ve sallar ve kasanların dirhem ve görünen yerlerinin dirhemi de birbirinden farklıdır derler. Ve her üstadın da bu ölçüde birbirine muhalefeti olup bu maddeyi gizlemişler . Ve bu maddeye sırdaş olmanın yolu hangi üstadın gavsi indinde makbul ise onun naklinden yay yapmak istendiğinde , bir büyük leğen veya çamaşır teknesi misal bir kaba gavsin boyu ortasında su doldurup, istenilen yayı derin suya ilga (?)) .. ve tamam bütün şekli kuşibab açılır, ağaç ve kepadesi ve keman ve dirahim sinir yatırmaları tamam açık olduğunda her yeri  ona benzer yapılsın  demişler. 

Önce pek az bilineni halka açmanın yolu 

Görünür ise yaz mevsiminde , güneşin şiddeti harareti olan günlerde iki gün ve eyyam-ı mebitlerde (?) dört gün mahsul rutubet yok edilinceye kadar, gündüzleri güneşe çevirip edip, nemi yok edilsin. Ve delili iki başından tutulup sarkıtıldığın (bırakıldığında hareketinden derece-i rutubet ve nemsizliği  169 belli olur. Ve nemli değil ise güneşin harareti tesir edip ısınıncaya kadar birkaç saat durmak yeterli olur.Ve eğer güneş bulutla gizli  olup görünmez ise ateşte ısıtılıp boğazından kuvvetli ip takıp, asa gezi tabir olunan aşağıda tarif olunacak aletin evvelki kertiğine çekip bakılır.İçinde  ve etrafında icab eden yerleri  kaptırmayarak keser ve törpü ile gavsın kendisine zarar vermeyerek düzeltip, sonra yine ısıtıp ikinci kertiğe çekip icab ederse törpü ile düzeltip sonra yine ısıtıp üçüncü kertiğe çekip keza bir miktarında durup yine ısıtıp nihayet tepe kertiğine çekip icap eden yerlerini düzeltip bir miktar alıkonulup  salıverilip, başlarını düzeltip çile kertiklerini açıp, tımar olunacak yay ise kertiklerin tarafına birer miktar sinir sarıp vesair tir yayı olacak ise sağrısını geçirip sonra tepelik tarif olunan, ala kuramlı (?) yay resminde bir çift şimşirden mesnudur(?) ki iki karşılanınca bir yay resmi olur. Ve biri birinden bir parmak kadar kısadır. Adıgeçen yayı fazlaca ısıtıp yumuşayınca tarif olunan tepeliğin dış tarafını, yayın kasan gözüne kuvvetlice bağlayıp , yay destgahını da tepeliğin resmine getirip yay tamam tepeliğe birleşip, üstüne yattığında  yayı tepeliğe sağlam sarıp bağlayıp ve diğer tarafı  dahi bu suretle ısıtıp sarıp bağlayıp iki  tarafı tepeliğe birleştirdiğinde kemend ile henüz bir soğumadan tepelik biçimi sebebiyle kemend ile basıp, zinciri çileye takıp, iyice  soğuyup şekli görününce , tura bade tepeliğini çözüp, gurulu tura bakılıp, diken, çöken yerleri olursa bakılıp ısıtıp basıp yasıp, tekrar soğudukta görünüşe aykırı  görülen yerleri tekrar basmak ile yerinde görülmezse törpü ile düzeltip, soğuyunca terk olup, ısıtıp, sinir üstünden yumuşakça basarak halkaya çevirip tımar verilecek yay ise tımar sandığına koyup  ve sağrıyla 170 diğer tir kavislerinden ise askıya avize olunup, ertesi gün tepeliksiz kemend ile kurulup bakılır.Diğin çöken yerleri varsa düzeltip, yasup yerine konularak dört beş defa bu şekilde  tekrar olunduğunda tamam düzen dört taksim ve istenilene uygun bulunduğunda ekte resmi basılmış gavisler yak ve tirler boğaz törpüsü dedikleri kalın ve ince dişler törpü ile düzeltip ve perdah edip ve pota nevii sağrılı ise kemiği kazınıp cilalanıp, yedi taksim sağrısına nakış ve üstüne ekte de tarif olunacak sandoloz ruganı sürülür. Ve sonra nakış ve rugan tekrar nemi yok olunca güneş dokunmayarak harareti güneş tesir eder yerde asılıp sonra kullanılır. Güneşe doğru asılacak olunursa nakşi rugani şükaf peyda eder. Tamamının kuruduğunda güneş de zarar etmez ve bez mahfaza ile güneşe asılıp tımar verilir. Müsabakat-ı heki (?) olur ama kurulu iken korumak lazımdır ki çarpılır. Güneşletip sonra  kurup gölgede  rüzgara karşı asılır  ve insab olunan tarif o şekilde  tamamlanınca kullanacak kişi pazusuna uydurup ve icabına göre asa geze gerilip, tamam istenilene uygun olunca alınıp, düzeltilip sonra nakşı rugan verilirse güzelliğiyle kullanılır. 18 Ve tımarlı gavis ise  o anda  men bulup tımarun aldığında  "sarsma" tabir olunur ki kullanacak 
Okçudan kuvvetli daha fazla yay çeker varsa onu kolaylıkla çekerek on gez ve yumuşak oku attırılır. Bir kaç defa yok ise tir ucu yerine gelmeyecek şekilde bildiği kadar çekip gerilme  vererek sarsıp yine tımara konup ve birden pazuya uydurulmayıp 24 icab edilirse bundan sonra asa geze çekip yine sarsıp yay galip olarak kullanılmaya başlanır. Bu pazuya uydurmakta havaya da dikkat lazımdır.26 Lodos havalarında az gelen, poyraz havalarında münsasip gelir, bilakis poyrazda çok gelen lodosta münasip gelir. Tezlik edip gavse kıymamak daha iyidir  denmiş. 

Ve bu tımarlı gavis ile sağrılı gavislerin farkı 

171 Önce sinirleri döşenirken, tımarlı gavislere gavsiler ziyadece özen ve sinirini yuvarlakça döşerler. Ve sağrı geçilecek gavisleri ağaçlıca ve sinirini düzce döşerler. Ağaçlı yay çilede düz durup az rutubetle dönmez. Lakin yuvarlak sinir vurulup neminden koruma ve beze güneş tımarı verilirse ziyade ok atar. Ve gelişi tatlı olur. Ağacı ziyade olan gibi kend (?) olmaz. 
Ve yaya vurulan sağrı ki kılıçların kınlarında kullanılan dana darından da olursa da sınından da olur ama ekser sadesini kullanılırlar ki üstüne nakış vurulmaya ensabdır(?). Dana darı sade boyanıp yalnız kenarlarına birer altınuze çekilirse güzel olur. Dana darı esbak sağrı derisinden sadesi esbak boynu ve omuz başından olandır. Lakin sağrı derisi kalınca olup altını fazlaca yonmak(yıkamak ?) ister. Vasb derisinin ayrılması diğer deriler ve tirşe tabir olunan deri düzü latiftir. Ama esnemediğinden gavis kıvrılıp asıldıkça çatlayıp paralanıp çilede "esab-ı tavil ömür yay ile bekadır" olur demişler. 
Ve asa gezi tabir olunan alet meşe ve gürgen gibi ağaçtan bilek kalınlığında ve tamamı bir zirai mimari(bir ölçü-daha önce geçti.) boyunda olup bir başı kabza kemiğini muhafaza edecek miktar yarım ay  oyup ve bir başına 17 dahi çileyi alacak kadar bir kertik kertilip ve kabzaya vağzı olunacak başından zira-ı mimari ile onsekiz parmak yerine bir kertik kertile 20 şöyle ki kabza tarafından düz gelip adıgeçen yere üçte bir zira-ı mimari 21 kertilip ve iç kertikten şevine amut( çap dik) adıgeçenin düzüne kertilip keza anında şev çekilip yirmi üç parmak yerinee yine kertilip yirmi dördüncü parmağa netice-i zira tepesine dahi 24 kertilip, tepe kertiği olup şekildeki resmi üzere yapılır. Bir ve iki ve üçüncü boy gavislere boyuna göre kullanılıp, meşk yaylarının kirusi(?) 26 sökülmek için nihayet kertiğe çekilir şöyle ki; Çekilecek gavsin 27 çilesinin iki tonçu birleştirilip, tamam ortasına nişan edip, gavsin 28 gurup kabzasının tamam ortasına asa gezi tarif olunan gure örnek 172 olan başına dayayıp ve çilenin tabir olunan ortasının derinine kabzadan tarafına bir hilal büyüklüğü  kadar sapma bulunmaya, ve diğer ucu da karnına 3 dayayıp kerteler üstünde ola,ve çilenin nişan konulan yerin orta 4 geze getirip ve iki el ile gezin kurbundan (yakınından) tutup iki kademle 5 kurar ki gavsin kabza yönünee dayanıp çileyi çekerek keza ortasından yürüterek sıyırıp, evvelki kertiğe indire bırakıp vücudu gavse o mertebe ile alıştığında önce söylenildiği gibi  ikinci kertiğe çekip onda dahi biraz alıştığında üçüncüye çekecek ise keza onda dahi çekip birkaç saat alıkonula . Malumdur ki meşk yeylerı törpü ile önce kola uydurulsa biraz kullanıldığında  gevşeyip telef olur. Lakin çok kalan gavisler birkaç nöbet bunun ile meşk ve tir gavisleri bunun ile terbiye olunup, kararına indiğinde kullanılır  ve icab ederse ondan sonra azaltılır. Ama "gavsin hastalığı  ölümü gibidir" bu çekip hatırdan çıkarılırsa yalnız gıçı değil bütün şekli gevşeyip okda gezde dahi atfeti(?) kalmaz demişler. 
Cümle tirler ve hava gezi malum olduğu şekliyle çam ağacından olup fakat torba gezi gürgenden olur. Samanlı diye kerestecilerin sattıkları üç parmak cüssede ve bir kulaç uzunlukta dörder köşe parçalardır. Onların muvecleri (?) sık ve sıklsrından(?) ayırıp biçip taşlayıp birkaç sene kendiliğinden kuruyanından ala torba gezi olur. Yirmi sene durmuş olsa  dahi ala olur. En az  mertebe iki üç senegeçmesi lazımdır. Biçiminde kiriş endam tabirine o geçmiş idi. Zeytuni temren ve kiriş endam ki ayağı ince bedeni karınlı olmayıp boğaz karın kademi(80 cm) beraber gibi olan puta tirinde nişane fazlaca kezer (?) ettiği gibi torba meşkinde dahi seri ve tesir ve letafetli olur. Sonra tecrübe malum olmuştur. Ve Çerkezler kayın ağacından tir yapıp maharetle kullanırlar imiş. 
Geçmişlerimizde bir de kamışın ok olarak kullanılıp hala menzilleri de mevcuttur. Ve çamdan olan tirleri yüz kez geçer demişler. Bu risale yazılışına kadar 173 puta ve yeksuvar tirleri kamıştan kuruldu lakin geçmişlerimizden kalmakla köhnemiş ve tutkalı gevşemiş ve paralanırsa tir i diğeri gibi de olmadığından tehlike olma ile hiç atana tesadüf olunmayıp ve ilerlemiş tarihlerde ihtiyarlardan araştırıldı ki  atılmamış. 
Abdullah Efendi merhum imalini tarif eder. Şöyle ki o bir nevi Hindî (Hindistan’a ait) kamış olup 6 bu diyarlar kamışları gibi içi boş olmayıp boyu ve sırçası kalın ve boyunları tir boyundan uzun olup cüssesi tire kıyasla altı, on iki, on sekiz parça o kamışı boydan boya çok edip biçimini tavrı tire uygun her parçasını düzeltip her kaç parçadan olacak ise bir yere getirildiğinde talep edilen biçimi tire uydurunca uygunlaştırıp 11 sonra bir incecik telin üstüne beher enlerinin boydan boya tutkallayıp kaynaştırıldı. Ve cümle bir yere toplanıp üstünü sarıp kuruduğunda çözüp, sıvama tabir olunan sonda resmi muharrer(kitabın sonunda resim var) 14 alet ile mahalli eklerin üstün celavetle(?) içinden çıkarıp temren ve gez bakımın takıp kullanırlar .” 
demiş. 
Cümlenin malumu olduğu gibi yüz elli seneden beri çeşitli tir çam ağacına özge olup ve bu gadarte teali cemiu zirruh ve biruhak bir maktezi mahlukiyeti insan misülli bir hat kemali indel ehl inkare mecel olamayup (Burada çok ağdalı bir tamlama var ama tamamen yanlış yazılmış) bu cümleden erbabına gizli olmayan çam ağacının mesela fidanından olgunlaşması on seneye bağlı  ise sinn-i insan (insan yaşı) 20 erbağına vesul misal devla ve arza hat itidal olup ve ol müddete 21 bulduğu nuşu (Buralardan da anlam çıkmıyor)


