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Bottle — nosed Dolphin (Tursiop Truncatus) : 

Tursiop genüsünc bağlı bütün spesilerde gaga misbeten uzunca ve şişe biçi-
mindedir. Ucu küttür. Bütün dünya denizlerine yayılmışlardır. Akdenizde, Kızıl 
denizde, Kuzey Pasifikte, Avusturalya ve Yeni Zelanda'da bulunurlar. 

Bu genüsün GRAY DOLPHİN veya İNSHORE PORPOİSE ad', verilen (Tur-
siop Truncatus) spesisi Atlas okyanusunda, İngiltere ve Birleşik Amerika sahil-
lerinde yaşamaktadır. Bu hayvanlar Yunusların en büyüklerinden olup 10 — 11 
kadem boya ve 450 libre ağırlığa ulaşabilirler. Ömürleri 40 seneden fazladır. Sırt-
larında bir yüzgeci, ağızlarında 20 — 23 büyük dişleri vardır. Fakat bu dişleri 
beslenmede kullanmazlar. Bu yüzden çiğnemeden yutabilecekleri balıklarla bes-
lenirler. Dişlerini münhasıran birbiriyle veya düşmanlarıylo mücadelede kullanır-
lar. Uyku halinde iken bile normal olarak 30 — 45 saniyede bir satha çıkarak 
nefes alırlar. Su içinde icabında yedi dakika kalabilirler. Başlarına! tepesinde 
bulunan nefes deliği (spiracle) üzerinde supap vazifesi gören ufacık delikler mev-
cuttur. Hayvan nefes vermek üzere satha çıktığı zaman ıslık çalar gibi şiddetli 
bir ses çıkarır. Daldığı zaman bu supap tekrar kapanmaktadır, Kuyruk yüzgeç-



leri bütün CETACEA'larda olduğu gibi ufkî olup hayvanın süratle yüzmesini te-
min eder. Bu hayvanların gayret sarfetmeden saatte 35 mil sürat yapabildikleri 
tesbit edilmiştir. KİLLER WHALE'lerden başka hiç bir düşmanları bunlara yeti-
şemez. 

Dış kulakları yoktur. Fakat su içinde bütün sadaiarı işitirler. Renkleri sırt-
ta koyu, karında beyaz olur. Su içinde doğururlar. Doğum esnasında etrafa yayı-
lan kan köpek balıklarını celbettiğinden diğer dişi Yunuslar annenin etrafım 
çevirerek himaye ederler. Anne, yavruyu kendisine bağlayan göbek kordonunu 
diğer sıcak kanlı hayvanlar gibi ısırarak koparamadığmdan seri ve şiddetli bir 
dönüş yaparak koparır. 

Yavru dünyaya gelir gelmiz yüzmeğe başlar. Fakat süt emmek vo düşman-
larından korunmak için annesinin yanından ayrılmaz. Anne, yavrusunu tam bir 
sene emzirir. Bu müddet zarfında ona balık avlamasını öğretir. Yavru yunusun 
düşman-, çoktur. Bilhassa köpek balıkları etini çok severler. Anne, bazan diğer 
dişi yunusların da yardımı ile yavrusunu büyük köpek balıklarının hatta erkek 
yunusların taarruzuna karşı vikaye eder. Yunuslar, tahrik edildikleri zaman şe-
rir bir düşman haline gelirler. Çok kuvvetlidirler ve ekseriya düşmanlarına 
mahrr.uzlayarak taarruz ederler. Sert burunlarıyle karnım mahmuzlamak veya 
nâzik galsama yarıklarına toslamak suretiyle büyük köpek balıkların,-, dahi öl 
dinebilirler. Haddi zâtinde çok iyi huylu, halim selim hayvanlardır. Oyun se-
ver ve neşelidirler. Akvaryumlardaki esaret hayatına pek çabuk intibak ederler. 
İnsanlardan ürkmezler. Ehli bir hayvan gibi derhal onlara alınırlar. Şayanı hay-
re'j atraksiyon numaraları öğrenirler. Bunların öğrenme kabiliyetlerinin insandan 
sonra en zeki memeli hayvan olduğu kabul edilen Şempaze maymununa yakm 
olduğu zan edilmektedir. Bunların yüksek zekâlarıyle akvaryumlarda yaptıkları 
numaralar ilim adamlarım hayrette bırakmaktadır. Taban soytarı olduklarından 
akvaryum içindeki bütün balıkları taciz ederek eğlenirler. Hatta köpsk balık-
larınır, kuyruk uçlarını dişleriyle koparırlar. Birleşik Amerikada Floridan-ıı 
Miami şehrinde 15 mil mesafede bulunan Marineland de dünyan:n en büyük canlı 
deniu akvaryumu vardır. Buraya Seaquarim denir. 1938 senesindo açılan vo iki 
buçuk dolara mal olan bu akvaryumda 10.000 den fazla balık yaşamakta olup 
bilhassa yunuslar şayanı hayret atraksiyon numara,larıyle dünyanın her tara-
fından turist çekmektedir. Bunların tank içindeki eğitimleri 15 günde semere-
sin i vermeğe başlar ve hayvan sudan havaya f-.rlayarak sahibinin elinden yem 
kapmasın', öğrenir. Kuvvetli kuyruk yüzgeçleri ile satıhtan 10 kadem irtifaa fır-
layabilirler. Eğitimleri ilerledikçe bunlara daha zor numaralar öğretilir. Meselâ 
koşum takılarak yedekteki bir tahta üzerinde öğretmenini veya bir köpeği taşır-
lar. Sahibi tankın kenarına geldiği zaman satha çık.p başım sahibinin eline doğ-
ru uzatarak kendilerini okşatırlar. Üç kadem yükseklikte içi kâğıtla kaplı bir 
çrnberin içinden atlayarak geçerler. Sudan sıçrayarak ucuna çıngırak bağlı bir 
halatın ucunu yakalayıp çekmek suretiyle çıngırağı çalarlar. Suya atılan bir lâs-
tik top veya değneği tıpkı bir köpek gibi yakalayarak geri getirirler. En şayanı 
hayret bir numara olarak ta su sathına indirilen bir biranda sedyenin içine uza-
nır ve sedyenin sudan çıkarılması esnasında hiç kıpırdamadan dururlar. Ancak 
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bu numara yaz aylarında ve bilhassa güneşli havalarda yapılmaz. Çtinki bu hay-
vanların derileri güneşten çabuk müteessir olmaktadır. Su dışında uzun müddet 
yasaya bildikleri halde ciltlerinde güneş yanığı yaralar hasıl olmaktadır. 

Tursiop geniisüne bağlı bir spesi, Queensland yerlilerinin Moreton bay koyun-
da yaptıkları balık av. nda onlarla işbirliği yapmaktadır. Bu yunuslar yerlileri ba-
lık avlamak üzere sahilde görür görmez balık sürülerinin etrafım çevirerek bun-
ları sahile sıkıştırır ve yerlilere avlama imkânını hazırlarlar. Bu hizmetlerine 
karşı yunuslara balık ikram edilir. 

Karadeniz ve Marmarada yaşayan (Tursiop Tursiop) türü bu gentise bağlı 
olup Siyah yunus veya Afalina ad:nı taşımaktadır. Evvelce Akdenizden gelerek 
buraya yerleşmiştir. 

RİSSO'S DOLPHİN (GRAIVIPHİDELHÎS GRİSEUS) : 

GRAMPHİDELPHİS genüsüne bağlı yunusların gagaları yoktur. Alın kısım-
ları çıkıntılıdır. Yüzgeçleri uzundur. Üst çenede diş yoktur. Alt çenede 2-7 büyük 
diş vardır. Muntazam gri renkte olurlar. Bütün dünya denizlerine yayılmışlardır. 
İngiltere ve Birleşik Amerikanın Atlantik sahillerinde görülürler. PELORUS 
JACK adında bir türü Yeni Zelanda denizlerinde yaşamaktadır. 

PİLOT WHALE yahut BLACK FİSH veya CAA'ING WHALE (GLOBICEPHALA-

VENTRİ COSA) : 

GLOBİCEPHALA genüsüne bağlı yunusların alın kısımları çok şiş ve çıkın-
tılıdır. Yüzgeçleri bilhassa uzun olur. Oldukça büyük yapılıdır. 28 kadem boya 
ulaşabilirler. Bu yüzden yunus değil balina (WHALE) diye isimlendirilmiştir. 
Renkleri tamamiyle siyahtır. Her iki çenelerinde 7 — 11 büyük diş vardır. Sahil-
lere yakın büyük sürüler halinde dolaşırlar. İngilterenin Shetland adalarında 
1845 senesinde iki saat içinde 1540 adet öldürülmüştür. İstatistiklere göre 1584 
— 1883 seneleri arasında Paero adalarında 117456 adet avlandığı kaydedilmektedir 
Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslariyle güney denizlerinde bulunur. Mürekkep 
balığı ile beslenirler. Bunlardan birisi yaralandığı zaman balıkçılar onu sahile 
doğru kovalamağa çalışırlar çünki sürüdeki diğer bütün fertler körükörtine onu 
takip ederler. Bu yüzden bu hayvanlara Klavuz balina (Pilot Whale) adı veril-
miştir. 

Genüs adı latince top manasına gelen GLOBUS ile Yunanca baş manasına 
gelen KEPHALE kelimelerinden alınmış olup hayvanın çıkıntılı başı murad 
edilmiştir. 

FALSE KİLLER (PSEUDORCA CRASSİDENS) : 

KILLER WHALE adındaki yırtıcı yunus genüsüne çok benzediğinden bu isim 
verilmiştir. Hakikatte vucut yapısı itibariyle oldukça farklıdır. Daha narindir. 
Kısa bir sırt yüzgeci vardır. Yüzgeçleri daha beneklidir. Başı daha yuvarlaktır. 
Rengi siyah olduğundan kolaylıkla tefrik edilebilir. 19 kadem boya ulaşabilir. 
8 — 10 adet Killer whale'lerinki kadar büyük dişleri vardır. Yüzgeçleri dardır. 
İlk defa OWEN tarafından LINCOLNSHIRE bataklıklarında bulunan yarı fo-
silleşmiş iskeleti üzerinde tarif edilmiştir. Çok görülmezler. Gayrı muntazam fa-



sılalarla ortaya çıkarlar. 1861 de Kiel koyunda yüzden fazla sayıda bir sürü ka-
raya oturmuştur. Bundan sonra Avrupa denizlerinde pek az görülmüştür. 1927 
do Iskoçyanın doğu sahillerinde 150 den fazla bir sürü karaya vurmuştur. Tas-
mama, Yeni Zelanda'da büyük guruplar halinde görüldükleri söylenmektedir. 
Hindistan, Queensland ve Kuzey Amerikanın her iki sahili ile Arjantin sahille-
rinde görülmüştür. 

Genüs ismi Yunan menşeli olup sahte manasına gelen PSEUDES kelimesiyle 
KİLLER WHALE manasına gelen ORGA kelimesinin birleştirilmesinden meydana 
getirilmiştir. Spesi ismi ise Latincede şişman balık manasına gelen CRASSUS 
PİSCES kelimesinden alınmıştır. 

Species : ORCELLA BREVİROSTRİS : 

ORCELLA genüsüne bağlı yunuslar GRAMPHİDELPHİS genüsüne bağlı Yu-
nuslara benzerlerse de 7 kadem boyunda olurlar. Dorsal yüzgeçleri alçaktır. Ka-
fatasının rostrum kısmı kısadır. Alt çenesinde 12-14 diş vardır. Bengal körfezinde, 
Singapur açıklarında ve Borneo adası denizlerinde görülmektedir. Birmanya-
daki İravadi nehrinde denizden 900 mil içerlere kadar girdiği tesbit edilmiştir. 

COMMON PORPOİSE (PHOCAENA PHOCAENA — PHOCAENA COM-

MUNIS) : 

PHOCAENA genüsüne bağlı yunuslar, diğer Yunuslarda görülen konik diş-
lerden farklı olarak geniş satıhlı dişlere maliktirler. Her iki çenede de 22 — 26 
diş vardır. -.v.-. 

PORPOISE ismi halk lisanında galat olarak bütün ufak CETACEA'lara teş-
mi l edilmekte isede hakikatte yalnız PHOCAENA genüsüne inhisar ettirilmek lâ-
cımûır. Bu genüse bağlı yunuslar azamî 5.5 kadem boy ve 120 libre ağırlığa ula-
şabilirler. Başlara kısa, cepheden yuvarlak olup DOLPHİN'lerin karakteristik 
gaga biçimi burunları bunlarda yoktur. 'Alt çeneleri hafifçe ileri doğru uzamış-
tır. Geniş ağızları sert ve hareket etmiyen dudaklarla çevrilidir. Dorsal yüzgeci 
üçgen şeklindedir. Kısa vo kalındır. Erkeklerin tenasül uzvu gayrı mutâd bir 
şekildo ilerdo ve dorsal yüzgecin alandadır. Renkleri sırtta siyah veya koyu kur-
şunî altta beyaz olur. Yüzgeçleri siyahtır. 

Koylarda, nehir mansaplarnda, vo sahillerde sürüler halinde yaşamağı sever-
ler. Kuzey Atlantik başlıca vatanlarıdır. Baltık denizi vo Akdenizde de görülür-
ler. Bu spesi Karadenizdo do yaşamaktadır. Bizde buna AZAK YUNUSU veya 
KÜT BURUN YUNUS denir. Bus devri esnasnda Akden izden gelerek yerleşmiş-
tir. İki diğer spesisi LAPLATA mansabmda yaşamaktadır. Som, uskumru, sat-
dalya,, ringa, gibi ticarî kiymeti olan balıklarla vo mürekkep balığı ile Krustasoa'-
larla beslenirler, v. 

Yavruları annenin yarı toyunda olur. İlkbaharda doğururlar. Anno yavru-
sunu emzirirken tıpkı balinalar gibi bir yanma yatarak yavrunun burnunun su-
dan dışarda kalmasını temin eder. 

Eskiden Porpoise'lar makbul gıda maddesi sayılırdı. Normandiya ve Baltık do-
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nizindo avına önem verilirdi. Porpoise hide adı ile ticarette makbul sayılan deri-
leri şimdi BELUGA'denilen beyaz balinalardan istihsal edilmektedir. Kafasından 
ve çenelerinden istihsal edilen yumuşak yağ saatlerde ve sert çelikten mamul 
diğer nazik makinelerin yağlanmasında kullanılır. Bu yağın kıymeti en düşük 
hararette bile kalınlaşmadığından ince ve nazik âletlerde aşınma, çapak vesaire 
gibi mahzurları önlemesindedir. 

Genüs adı PHOCAENA, Yunanca Porpoise manasına gelen PHOKAİNA keli 
meşinden alınmıştır. - • • 

Species' : NEOMERİS PHOCOENOİDES : : 

PHOCAENA genüsünün yakın akrabası olan NEOMERİS genüsii Pasifik va 
Dcğu Hint okyanuslarına mahsus yunuslardır. Bunların dorsal yüzgeci yoktur, 
10 — 21 dişleri vardır. Cinde Yangtse kiang nehrinin yüzlerce mil içerlerinde ve 
Tung Ting gölünde görülmüştür. 

Fıkraları fazla sayıda olup 95 — 98 adettir. 

KİLLER WHALE (GRAMPUS O UCA — ORCİNUS ORGA) : 

YUNUS ailesinin en iri ve denizlerin en yırtıcı hayvanıdır. Erkekleri 31, di-
şileri 16 kadem boya ulaşır.. Vucutları tüysüzdür. Geriye doğru incelerek kuyruk 
yüzgeci ile nihayet bulur. Başı sivridir. Ağzı çok geniştir. Her iki çenesinde 14 
çift birbirine kenetlenen 2 pus kutrunda çok kuvvetli ve keskin dişleri vardır. 
Gagaları yoktur. Dörsal yüzgeci bilhassa büyük, üç köşeli ve geriye doğru eğri 
bir bıçağı and.rmaktadır, Bu keskin kenp.rlı yüzgeçleri dolayısiyle ilk denizciler 
bunları kılıç balığı ailesinden zan etmişlersede sonradan büyük balinalara dahi 
taarruz ederek onları öldürdüklerini gördükten sonra KİLLER WHALE adım 
vermişlerdir. Bu yüksek ve keskin kenarlı yüzgeçleriyle suyun sathını yararak 
yüzdükleri zaman denizdeki diğer bütün canlılara dehşet verirler. 

Ön yüzgeçleri çok geniş ve uçları sivrilmemiştir. Hayvan yaşlandıkça bun-
lar büyümekte ve fi x i kadem boya kadar ulaşabilmektedirler. 

Bu hayvanlar güzel görünüşlüdürler. Renkleri sırtta siyah ve hareli olup 
karın ve toyun k'sımları beyazdır. Bu beyazlık alt çeneden kuyruğun alt kenar-
larına. kadar devam eder. Ayrıca gözlerinin etrafında beyaz lekeler vardır. 

KİLLER WHALE (katil balina) tam manasiyle ismi ile müsemmâ bir hay-
van olup halk arasında (Sea wolf — deniz kurtu) adı ile anılır. Karadaki kurt-
lar ,gibi bunlar da 3 — 10 fertlik sürüler halinde dolaşarak avlanırlar. Âdeta as-
kerî bir intizamla yüzerler. Çok süratli manevre yaparlar. Saatte 30 mil sürat-
leri vardır. Zeki, çevik ve çok obur hayvanlardır. Av peşinde icabında nehirlere 
dahi girerler. Denizde yaşayan en yırtıcı hayvanlar olarak kabul edilmektedir. 
Balıklarla, bütün deniz memelileriyle, ve deniz kuşlarıj'le beslenirler. Fırsat bul-
dukları zaman kutup ayılarını dahi buzdan suya düşürerek parçalar ve yerler. 
Doymak bilmez bir iştlhaları vardır. ESCHRİCH, 6.5 metre boyunda bir Kt r 

LEER WHALE':n midesinden 13 yunus ve 14 fok artığı bulmuştur. Balina avcı-
larının ifadesine göre tesadüf ettikleri yunuslara yetişerek canlı canlı parçalayıp 
yutmaktadırlar. Yuttukları deniz memelilerinin ve kuşların derilerini dişlçriylo 
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yüzerek ağızlarından çıkarırlar. WALRUS'lar bu hayvanları gördükleri zaman 
süratle buz üstüne sürünürler. Denizde yakalanırlarsa ana fert, yavrusunu mu-
hafaza etmek için sırtına alır fakat KİLLER WHALE annenin altından gelerek 
süratle çarpmak suretiyle biçare yavruyu suya düşürür ve yutar. Dünyanın en 
büyük hayvanı olan balinalar dahi bunların taarruzundan masum kalamazlar. 
Bir KİLLER WHALE sürüsü yoluna çıkan balinaya saldırmakta asla tereddüt 
etmez. Bunlar, balinanın bilhassa dilini çosf severler. Taarruza uğrayan balinalar 
o kadar dehşete kapJırlarki kaçarken karaya vurdukları vakidir. R. C. AN-
DREWS, KİLLER WHALE'lerin balinalara taarruz ederken iş birliği yaptıkları-
nı ve mütemadiyen hayvanın ağzına saldırarak etlerini parça parça koparmak 
suretiyle dilini meydana çıkarıp yediklerim ifade etmuktedir. Biçare balina muaz-
zam vucudu ile ölü bir halde sulara terkedilmektedir. Bir diğer müşahit, bir sü-
rü KİLLER WHALE'in bir CALİPORNİA GRAT WHALE gurubuna taarruz et-
melerini seyretmiştir. 50 kadem boyundaki bu balinalardan sonradan yakalanan 
35 tanesi iiierinde yapılan incelemede yedisinin dilleri olmadığı görülmüştür, 

KİLLER WHALE'ler kutup havalisinin meşhur deniz kuşları PENGUİN'leıi 
do çok severler. Buz kitlelerinin yamnda dolaşarak bunları avlamağa çalışırlar. 
Bun kenarında bulunanlar' buza çarparak suya düşürür ve yutarlar. Bununla be-
raber suda yüzerken bunlar.', gören penguin'ler derhal buz üstüne sıçramak su-
retiyle canlarını kurtarabilmektedirler. 

KİLLER WHALE'lerin insanlar için de çok tehlikeli addedilmesi lâzımge.-
diği hakkında deliller mevcuttur. Buz üzerinde bulunan bazı müşahitler KİL-
LER WHALE'lerin müthiş başını suyun yüzüne çıkararak ve korkunç dişlerini 
göstererek iştiha ile onları süzdüklerini ifade etmişlerdir. SCOTT un son se.'y-
rinde bir gurup KİLLER WHALE, kafileye taarruz etmek üzere buz tabakalarım 
parçalamağa çalışmışlardır. O zaman bu hareketlerinin fok zâhrtettikleri kafile 
köpekleri dolayısiyle olduğu kanaati ileri sürülmüş isede bu hayvanların insan-
lara said/ rdığı hakkında mütemmim deliller elde edilmiştir. Güney kutbu kâşif-
lerinden HERBERT F. POİNTİNG, bir buz tabakasının üzerinde kendisine doğru 
yaklaşan C KİLLER WHALE'in fotoğrafını çekmeğe çalışırken sürü bir anda de-
nize da'mın vc biraz sonra kâşifin üzerinde bulunduğu buz tabakası sarsılarak 
yükselmiş vo parçalanmıştır. Parçalanan buz kitlelerinin arasından hayvanların 
başları yükselerek ağızların', korkunç bir şokiLie açmış ve onu denize yuvarla-
ma!: için buzlara çarpmağa başlamışlardır. Biçare adam çılgınca hamlelerle buz-
dan buza atlayarak hayatını kurtarmağa çalışmış ve nihayet tam toprağa ayak 
bastığı sırada sudan bir KİLLER WHALE in başının yükseldiğini ve son atladı-
£r. buz üzerine saldırdığını görmüştür. Diğerleri de buzu kırmağa gayret etmişler-
sede adamın ellerinden kurtulduğunu anladıktan sonra- oradan uzaklaşmışlardır. 

KİLLER WHALE'ler gözleriyle ancak 30 metre mesafeden- görebildikleri-' hal- ' 
de daha uzak mesafelerdeki avları tesbit edebilmeleri âlimlerin dikkatini çekmiş 
vo yapılan incelemelerde bu hayvanların bazı yunus türlerinde olduğu gibi ses 
alma kabiliyetlerinin çok yüksek olduğu ve su içinde bir nevi sonar "sistemi ile 
sec vererek eko almak suretiyle hedefleri tesbit edebildikleri anlaşılmıştır. 

KİLLER WHALE'ler senede bir defa yavrular. Tele yavru yaparlar. Su iç av 
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do doğururlar. Yavru meme emerken suda boğulmamak için annenin karnındaki 
bir keseye başını sokar. Aile hayatı yaşarlar. Yavrularına çok düşkündürler. Umu-
miyetlo kutup havalisinin buzlu denizlerinde bulunurlar. Her iki kutupta da ya-
şamaktadırlar. Mutedil denizlerde nadiren görülürler. Tropik sularda hiç bulun-
mazlar. Mamafih İngiltere ve Birleşik Amerika sahillerinde görüldükleri litera-
türde mevcuttur. Eskimolar KİLLER WHALE'leri eti ve yağı için avlarlar. Bun-
ların balık şekline girmiş hakiki kurtlar olduklarını ve istedikleri zaman tekrar 
kurt haline gelerek karaya çıkacaklarına inanırlar. 

Genüs ismi OSCİNUS latincede bir balina türü manasına gelen ORCA keli-
mesinden alınmıştır. 

Bu guruba mensup hayvanların dorsal yüzgeci vardır. Boyun fıkraları serbest-
tir. Yüzgeçleri geniş ve kabaca yuvarlaktır. Gagaları narin yapılıdır. Alt ve üst 
çenelerinde her iki tarafta ceman 58 — 62 diş bulunmaktadır. Bilinen yegâne 
türü şudur : 

PONTOPORİE (STENODELPHİS BLAİNVİLLİ) : 

LAPLATA mansabmda yaşar. 5 kadem boyunda olur. Dorsal yüzgeci iyi inki-
şat' etmiştir. Çeneleri ince ve uzundur. 50 — 60 dişi vardır. 

2) Al familya: STENODELPHİNİAE : 

(Devam edecek) 



KANADA KİLİÇ AVCILIĞINDA YENİLİK 

Kanada'nın Atlantik kıyısı kılıç avcılığında sön iki yil içinde • bir hayl'i de-
ğişiklik olmuştur. Bu süre esnasında, gemilerih -ekserisi zıpkindah paraketayâ 
dönüvermiş ve istihsal seviyesi derhal yükselin'ştiı1,' 

Zıpkınla günde iki üç kılıç balığının avlanması iyi bir av sayılırken paraketa 
gemileri şimdi günde 30 un alt. nda kılıçla iktifa etmektedir. 

Ötedenberi kullanılagelen kılıç motorlarında boy 18 metröj direk tepesinde 
bir gözetme yeri, munzam bir pruva direği ve burüıidari ileri uzatılan bir zıp-
kıncı rampası vardır. Motorlar genel olarak 6 kişi tarafından çalıştırılmakta 
idi. 

Tayfalar gündüz saatlerini direk üzerinde 12 metre yüksekteki gözetme mev-
k'indc, ufuklarda güneşleyen kılıçları gözetlemekle geçiriyordu. Bir kılıç balığı 
görüldümü, biri dümene iniyor gemiyi o istikamete yöneltirken reis de zıpkını 
atmaya hazır, rampa üzerinde vaziyet alıyordu. 

Bu sistemin aşikâr dezavantajları var. Bir defa balıkçılar ancak, ideal gü-
neşli havalara güvenebiliyor, direğin tepesinde gözetme yapanlar bütün gün 
soğukta, yağmurda orada beklemek zorunda kalıyor, ekseriya ciddi surette göz 
ağrılarına düçaı- oluyorlardı. Kılıç'ın kurnaz huyu ve sürat de şüphesiz maha-
retli zıpkıncı istiyordu. 

Yeni usul paraketacılık şans işinin çoğunu bertaraf etmekle beraber, o ihti-
şam-. da alıp götürdü. Şimdi balıkçının bütün ihtiyacı iyi bir echo-sounder ve 
bol bol sabırdan ibaret. 

Paraketalar 12 mil kadar uzunlukta ve her cn kulaçta, yemli bir karmak 
iğnesinden ibaret. Akşamdan denize dökülüyor, ertesi sabah toplanıyor. Bu iş 
bir hayli zaman alıyor, ekseriya 8 saat kadar sürüyor. 

Kanada kılıçı sadece kıta sahanlıklarının tam kenarında (kıyıdan 500 mil 
açıkta) Golfstrim'in ılık su şeridi boyunca bulunmakta; bu yüzden kılıç gemile-
rinin paraketalarım tam bu rampanın kenarı boyunca dökmeleri esas ittihaz olu-
nuyor. Bunu da, deniz d 'p yapısını devamlı surette bildiren echo-sounder kulla-
narak temin ediyorlar. Avlanan kılıçların ufak boyları 35-40, irileri 200 kilo kadar 
gelmektedir. 

BALIK VE BALIKÇILIK 



DENİZ YOSUNLARINDAN KIRMIZI ALGLER 

, (KIRMIZI SU YOSUNLARI ) ( 

(KISIM VI) 
HİKMET AKGÜNEŞ 
Hayatî ve Tıbbî Kimya 

Mütehassısı 

Agar İstihsal Edilen Japon Yosunlarının İşleme Usulü : 

Kurutulmuş yosunlar gemilerle veya demir yolu ile, sahil sahalarından, işle-
me tesislerinin bulunduğu alanlara nakledilir. Bu kurutulmuş yosunlar, kısıra 
kısım ekstraksiyona tabi tutulur. Ameliye dış duvarı toton ole;n büyük tekneler-, 
de soğuk su ile başlar, bu arada renk açma ve temizleme ameliyesini müteakip 
aşırı ısıtılmış- eksantrik bir şaft yardımiyle, malın dağıtılması ve kalkerli kabuk-
ların ayrılması mümkün olur. Bazı fabrikalarda özel yıkama makineleri vardır. 
Muhtelif yosunlardan tercih edilen karışım yapılarak, kuru tartı üzerinden 
100 - 250 Kg. lık partiler halinde, odunla ısıtılan tuğladan inşa edilmiş ocaklar 
üzerindeki kazanlarda sıcak su ile muamele edilir. Aynı su, devir daim suretiyle 
tekrar ısıtılarak kâfi agar çözer. Bu arada PH, Sülfat asidi ilâvesiyle 6.0 civarm-
dr, tutulur. Yosunlar 1-2 saatlik kaynar su ile muameleyi müteakip yumuşak bir 
gel haline geçerler, bu ısıtmaya 12 saat devam edilir. 

Japon, imalatçıları yüksek kalitede Agar elde edilmesi için lâzım gelen yo-
sun karşım nisbetlerini iyi bilirler. Bu nisbetler: «Japon Agar Endüstrisi» baş-
lığı. altında Dergimizde verilen Listeye tekabül eder. 

Buna mukabil Amerikan sanayicilerinin; Kaliforniyada saf Gslidium cartila-
gineum vo Kuzey Karolina'da Gracilaria confervoides veya G. foliifera kullanarak 
eldo ettikleri Agar'lara, Japon Ağarlarına göre çok fevkalade kalitede denemiyor-
du. Japonların ilâvo olarak kullandıkları türler hem ucuz hem de nihaî mamul 
cie, bilhassa gıdalarda kullanmak üzere arzu edilen gel teşekkülü çok daha üs-
tündü. Yumuşak gel spesieslerinin ilâvesi gel mukavemetini düşürmekle muhte-
melen elastisiteyi yükseltiyordu. Netice olarak son mamul saf Gelidium amara-
sii de elde edilene göre, bakteriyolojide ve bazı sınaî kullanışlara daha az uygun 
oluyordu. Pişirme bitince ikinci ekstraksiyondan ka.lan, bakiyeler ilâvo edilir. 
Çözeltinin soğuması ile yosun bakiyeleri yavaşça durulur ve süzme tank'na alı-
nır, (20 mesh/ 2,5 cm. lik) süzgeç bezinden süzülür. Süzülen çözelti toplama 
tankında tekrar durultulur. Buradan katılaşmak üzere sığ ağaç tavalara aknır. 
Bu tavaların beherinin hacmi 14 litredir. Tavaların, Agar gelini çıkartmak için 
kesici bir âletle muamelesi lâzımdır. Bu tavalardan Agar gelini çıkartmak için 
özel biçaklar kullanılır. Agar gelinin dondurulma ameliyesi küçük tesislerde, 
soğuk açık havada, büyük tesislerde mekanik dondurma usulü ile yapılır. Bu veç-
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hile teşekkül eden agar buzu eriyince, su ayrılır. Tarif edilen bu ameliyenin tek-
rarlanması ile agar tasfiye edilir. 

Verim, açık havada kurtulmuş ham madde olan yosun miktarı üzerinden 
hetapip.nır. Bu ham madde % 10—20 rutubet ihtiva eder. Muhtelif türlerin verim-
leri do farklıdır. Genel olarak yumuşak gel verimi, mukavim agar geli verimi ila 
mukayese edildikde, daha fazladjr. 

Kullanılan ticarî spesiesler için verim % 15—80 arasında değişir, ba.îen daha 
da fazladır. 

Gloipeltis yosunu takdirinde, yosunun hemen tamamı, rutubet hariç Punori 
kolloidlerini taşır. 

Prensip olarak Japon Ağarları menşeinde en yüksek nisbeti teşkil eden Geli-
dinium amansii de bu verim intervali % 20 den % 35 e kadardır. Bu arada Agar 
muhtevasındaki mevsimsel değişimler, kullanılan ekstraksiyon usulüne, de. tabidir. 
Ham maddede laboratuar metodları ile % 45 lik bir Agar verimi, sanayide an-
cak °/o 25 lik bazen bunun da altında tezahür eder. Sınaî metodlarla ham madde-
deki bütün Ağarın çıkartılmasına uğraşılamaz çünkü, mühim olan istihsalin fiat 
birimidir. Bu bakımdan en elverişli nisbet alınır. Mevsime göre yosun muhte-
vasındaki bitkisel kolloid nisbeti değişirse de bu hususda birçok araştırma neti-
celeri mevcutdur. Japon Gelidium amansii'sinde AOKİ (1940) nin yaptığı araştır-
malar,", göre; ilkbaharda Agar muhtevası yüksek, haşatın bittiği yazm azdır. Yo-
sunun sür'atle büyüdüğü mevsimde Agar muhtevası yükseledir, bunda spesies 
ve muhitin de büyük etkisi vardır. 

Mamulün sınıflandırılması : 

Agar istihsalinin idaresini Japonyada, Japcn Agar Kontrol Şirketi idare eder. 
ADAMS (1847) bu hususda bize esaslı bilgi vermektedir. Bu teşekkül, bütün Ja-
pcr. Ağarlarını, rutubet muhtevası, renk, gel mukavemeti, münhal olmayan mad-
deler, protein, çözünürlük, gibi özelliklerinin nisbetlerine göre sınıflara ayırmış-
dı;\ 

Gel mukavemeti tayinleri; % 1,5 luk Agar çözeltilerinin bir gece oda sühu-
netinde bırakılması neticesi bekletilmiş gellerde yapılır. Bir santimetre kare, 
dairo kesitli, alana, 100 gramlık bir kuvvet tatbiki sonucu, gel sathı bu kuvvete 
mukavemet ederse, 3 No. veya bundan daha iyi kalitedir. Aynı tarzda 2 No. Agar 
200 gramlık bir kuvvete, 1 No. (En yüksek kalite) Agar 303 gramlık kuvvete 
mukavemet eder. 1,2 ve 3 üncü kaliteden daha düşük kaliteli Ağarlar ihraç edi-
lemezle:'. Aşağıdaki Cetvei'de, Japon Ağarlarının diğer özellikleri de göz önün o 
alınarak, kalite tesbitinde esas olan hususiyetleri belirtilmişdir. 

V e r i m : 

Japcn ihraç malı üç kalite Ağarır, özellikleri. Adams (1947) 
Gel % Protein % Gayrı münhal 

Kalite Mıtkavemc i (Maksimum) maddeler (Maksimum) 

1 
2 
3 

300 
200 

100 

1,5 
2,0 

3,0 

2,0 

3,0 
4,0 



Japon A gurlarının kalitelerinin farklı olması, kullanılan yosun karışımmda-
k< muhtelif spesieslere ait nisbetlerin farklı scçümesindendir. Diğer tarafdan 
Âgar imalathanelerinin çok bulunması ve bunların imalât alışkanlıkları da rol 
oynar. Pişirme esnasındaki PH değeri ve değişiklikleri gel mukavemeti üzerinde 
rol oynar. Eğer PH düşük, yani vasat fazla asit ise, gel mukavemeti azdır. Buna 
mukabil ekstraksiyon çabuk olur. Bazı yosun spesiesleri düşük PH lara diğeri i 
linden daha çok lıassasdırlar. 

Japon Agar Prodüksiyonu ve İhraç Değerleri: 

Prodüksiyon 1926 dan 1940 a kadar yükselmiş, İkinci Dünya Savaşı devresin-
de şiddetle düşmüşdür, 1926 — 1933 yılları arasında, Japon Agar prodüksiyonunun 
».'o 75 i ihraç edilmişdîr. 1932 den sonra evlerdeki ihtiyaç, ihracatdan daha hızla 
artmışdır. 1936 — 1945 arasında ise düşmüşdür. 1946 da ihracat yine artmaya 
başlamış ve 1950 de normal seviyeye ulaşmışdır. 

Japonyanm 1935 den 1945 e kadar Agar prodüksiyonu. 

Y'llar " Miktar (Ton) Yıllar Miktar (Ton) 

1935 2750 1941 2370 
1936 2811 1942 2992 
1937 2927 1943 1739 
1938 2843 1944 1411 
1939 2969 1945 789 
1940 3232 

Japon Agar'lar-jım en mühim alıcısı bizzat Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sa-
yaş yıllarında Ağara yeni kullanış saha ve imkânları bulunarak, bunlar tekamül da-
hi ettirildiğinden Agar ihtiyacı çok artmışdır. 

Diğer tarafdan sentetik maddelerdeki gelişmeler ağarın istikbalini tehlikeye 
sokmaktadır. Ancak tabii menşeli maddelerin bilhassa gıda ile beraber kullanıl-
masındaki isteği destekleyen araştırmalar da hiç küçümsenemiyecek bir yekûn 
tutmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerine ithal edilen Japon Ağarlarının 1936 — 1946 yıl-
lan arasındaki miktar ve bedelleri aşağıdaki listede gösterilmişclir. 

Yıl Miktar (Libre) Değer ($) 

1936 651,975 267,310 
1937 669,570 368,264 
1938 590,719 307,174 
1939 497,077 378,385 
1940 709,524 674,047 
1941 565,904 551,029 
1942 52,408 57,341 
1943 30,441 31,632 
1946 60,835 182,505 
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Ameıakrı Birleşik Devletleri Agar endüstrisi : 

Başlıca iki merkez etrafında toplanmışdır. Bunlar Kaliforniya ve Kuaey Ka-
rolina ile Plorida'dır. 

1 — Kaliforniya Agar Sanayii 
Amerikan. Agar Endüstrisi, bir Japon ailesinden gelen CHOKÎCHİ MATŞÛO-

KA nin Güney Kaliforniya ve Meksiko'nun, Büyük Okyanus sahillerinde mebzu-
len bulunan ve agar istihsal edilebileceği tesbit edilen Gelidium cartilogineum'la 
ilgili tetkiklerini tamamlaması ile 1919 yılında menşeini almışdır. Bu suretle ku-
rulan ilk Amerikan Agar Kumpanyası 1920 yılında Kaliforniyada Glendale'de faa-
liyete geçti. Fakat ithal malı Ağarın düşük fiatmı karşılamak için muvaffakiye-
tini tamamlıyamadı. MATSUOKA, ilki 1921 yılında olmak üzere iki patent aldı. 

. Birincisi Japonların büyük fabrikalarda tatbik ettikleri mekanik soğutma usu-
lüne ait idi. İkincisi 1923 yılında, püskürtülmüş şeker çözeltisi sayesinde kuru 
ağarın kâfi derecede örtülmesini müteakip tekrar kurutulması usulüdür.' 

MATSUOKA- mesaisini 1923 yılında bir Amerikan "mühendisi olan JOHN 
BECKER'e devretti. Bu zat usulleri tekâmül ettirdi. BECKER de bu sahada 
dört patent almışdır. Bunlardan ilki 1929 yılında, bütün istihsal usullerinin yük-
sek nisbetdc mekanize edilmesine adtdi. Diğer ikisi kurutma cihazlarına aitdi. 
Onun fikirleri bugün bile Amerikan metodunun temelidir. Bu suretle Amerikan 
Agar Kumpanyası, Japonların Ağarlarının düşük fiatma karşı : ayakda kalabil-
mişdir. Fakat 1933 yılında bu kumpanya kapanmaya mecbur kaldı. 

Kısa bir zaman sonra Mr. L. SMALL Başkanlığında American Agar and Che-
mical Company teessüs etti. Bu Kumpanya aynı zamanda deniz menşeli gıda 
maddelerinin dondurulması ve işlenmesini de deruhde etmekde idi. Yüksek ka-
liteli Agar burada istihsal edilmişdir. 

Aym yıl (1933 de) S. F. CORFIELB nartvnda bir zat, U. S. Agar Company yi 
Kalifc-rniyada National Çity'de tesis etti. Sonraları bu Şirket, American Agar and 
Chemical Company adım aldı ve müteaddit. yıllar, bu zatın vefatına kadar kendi-
ri taraf ndan idare edildi. İkinci Dünya Savaşının başlangıcına kadar Kaliforniya-
dn Agar istihsal eden sadece The Marino Products Company'nin himayesi altında 
American Agar and Chcmical Company vardı. 

Tho Agar Products Company, E. S. MOORHEAD .idaresinde 1941 yılında Loa 
Angeles de kuruldu. Bu. sanayi agar sıkıntısı çekilen Savaş yıllarında aktif bir is-
tihsa! müessesesi olarak çalıştı. 1947 yılından itibaren gıda ihtiyaçlarında kulla-
nılan ucuz ve Kodeks (ü . S. P.) kalitesindeki Japon ağarları ile boy ölçüşebilecek 
aynı fiatdr, özel, ağartılmamış, saflaştırılmış agar istihsaline başladı. Ağarın «kri-
tik bir caıvaş cmteası» olması ile berator, iki küçük fabrika daha faaliyete geçti. 

2 — Kuzey Karoliııa ve Florida Agar Sanayii : 
Floridadaki Institutum Divi Thomae'ye bağlı Palm Beach Laboratuarları ila 

Kuzey Karolinadaki Duke. Üniversitesi Denis Laboratuarlarında agar ham mad-
desi üzerine yapılan araştırmaları müteakip 1942 yılında War Production Board 
(Savar. Mamulleri Teşkilâtı) tarafından Agar'm «Kritik Savaş Emteası» olarak 
ilânını müteakip A. B. D. in Atlas Okyanusu sahillerinde ticari ölçüde faaliyetle-
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ri ilk olarak kızıştı. 1943 de BEAUFOKD N. C. de, HUMM (1942) adlı yazara göre 
mebzulen bulunan Gracilaria confervoides (L.) Grevile adlı yosuna hücum başladı. 
Esasen ticari işletmecilik bakımından bu sahada mebzulen bulunan bu algi iş-
leyen ilk olarak Van Sant Company namı ile bilinmekte iken 1943 de M. WRON 
KER STANSFIiELD ile teşriki mesai suretiyle Beauford Chemical Corporation 
adım aldı ve tekâmül etti, 1945—46 yıllarında faaliyetini tatil etti ve 1947 yılında 
da kapandı. 1949 da Sperti Foods Inc. namı altında istihsal kapasitesini iki katı 
kadar arttırarak bir çok yeniliklerle tekrar faaliyete .geçti. 

Florida:!aki Divi Thomae Institutum'un 1942 — 1945 tecrübi araştırmaları so-
nucu 1945 de Jer.sen'de bir fabrika kuruldu. Bu sanayide Indian nehrinden top-
lanan Gracilaria foliifera'lar ile çalışıldı ve küçük bir sanayi olarak çalışta. 1943 
yılında Sebastian'dan toplanan algler ile genişledi ise de bu sanayi Beauford fabri-
kaları tarafından satın alınarak Kuzey ICarolina'daki alglerin düzensiz olması ve 
ancak senenin altı ayı için fabrikaların işletilmesine kâfi gelmesi sebebiyle ge-
lişemedi. Ham madde kifâyetsizliği sebebiyle 1949 da bu sanayi günde ancak 1 
ton kuru alg işleyerek bundan 350—400 libre agar istihsal edecek duruma geldi. 

Kaliforniyada Kullanılan Algler : 

Kaliforniyada agar istihsalinde prensip olarak Gelidium cartilagineum ile 
diğer iki spesies G. nudifrons Gardner ve G. arborescens Gardner az nisbetde 
kullanılır. Bunlar Kaliforniyada bulunan G. cartilagineum ve Gracilaria confer-
voides ilo karıştırılır. Aynı spesiesler Atlar Okyanusu tarafında, yüksek gel mu-
kavemetli agar istihsalinde kullanılırlar. 

Verim : 

Büyük Okyanus tarafındaki sularda bulunan G. cartilagineumdan Kaliforni-
y adak i sanayiciler % 15—20 verim elde ederler. Atlas Okyanusu tarafında iss, ve-
rim temini için bütün spesiesler kullanılır. Bu arada Gracilaria confervoides, G. 
foliifera ve Hypnea musciformis % 15—20 nisbetinde ticari ölçüde kullanılır. Ve-
rim nadiren % 20 nin üzerine çıkar. Bu spesieslerde, laboratuarda dikkatle se-
çilmiş ve hazırlanmış ham maddede dakik olarak ölçülen verim nisbetleri ise 
% 40—45 veya bunun üstündedir. Sadece Gelidium ile kuru madde, yaş alge gö-
re üçdo bir nisbetindedir. Gracilaria ve Hypnea'da ise 10—15 kısma 1 kısımdır. 
Buna göre Gelidium'un Agar verimi taze baz üzerinden % 6 kadardır. Taze Gra-
cilaria veya taze Hypnea'da ise sadece % 2 dir. Kayalar üzerine sıkıca tesbit edil-
miş durumda bulunan ve girdaplı sularda bulunan Gelidium cartilagineum'un 
toplanması güç ve masraflıdır. Taze Gelidium"un beher tonu 80 $ dır. Kurutul-
muş Gelidium'un ise beher tonu TSENG (1947) adlı yazara göre 350 $ dır. 

Kuzey Karolinada ve Floridada, Gracilaria confervoides ve G. foliifera (G. 
multipartita J. Agardh; G. lacinulate 'Vahi' Howe) prensip olarak ham maddeyi 
teşkil ederler. G. confervoides, Kuzey Karolinada kullanılan ilk bitkidir. Sonraki 
yıllarda G. foliifera'nın önemi arttı. G. confervoides Floridada yetişirse de G. 
foliifera Indian nehrinden mebzulen toplanır. Bu iki spesiesden elde edilen Agar 
azdır, fakat G. confervoides ağarı yüksek gel mukavemeti ve eriyen çözeltile 
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rinde düşük viskozitesi sebebiyle, aynı evsafda değildir. Kuzey Karolinadaki G. 
foliiferadan elde edilen agarin gel mukavemeti, aynı spesiesin Ploridada bulu-
nanından elde edilene göre hafifçe yüksekdir. Aynı spesiesin (G. foliifera) Flori-
da, Kuzey Karolina ve New Jersey de bulunan fertlerinden elde edilen ağarla 
nn gel mukavemetleri, su temperatürü ile ters orantılıdır. Bu, yılın muhtelif tem-
peratürlü aylarında toplanan alglerden elde edilen ağarlar için de varitdir. ICu-
::cy Karolinada yosun endüstrisinin ilk dört yılında toplanan yosunların 1943 - -
1946 yılları arasındaki durumu aşağıda bir liste halinde verilmişdir. 
Beher libresi 10 eeut üzerinden 1943—1946 yıllarında Kuzey Karolinada toplanan 

her spesiesden alglerin total kuru tar '.ilan Libre cinsinden verilmişdir. 

Bu duruma göre: 1943—44 yılları arasında büyük bir fark vardır. Fakat 1945 
de bu miktar birden düşmüş ve yeni spesiesler de kullanılmaya başlanmjşdır. 
1946 da G. confervoides miktarı kuru tartı üzerinden kabaca 10 tona- düşmüş, 
buna mukabil G. foliifera 60 tona yükselmişdir. Ayrıca H. musciformis miktarı 
13,5 tona çıkmışdır. 

Kaliforniyada Toplama Metodu: 

Kaliforniyada ticarî olarak toplanan Gelidium spesiesleri için 3,5 ilâ 10 metre 
arasındaki derinliklerde çalışılır. G. cartilagiııeumlar cezir sahil hattının 17,5 
m. vo daha fazla derinlerdeki kayalar üzerine sıkıca tutunmuş halde bulunur-
lar. Bu sular ekseriya givdaplıdır. Kayalardan alg kümeleri ancak dalgıçlar tara-
fından elle toplanıp ipten imal edilmiş file torbalara doldurulur. Bu file torba-
lar 30—35 Kg. alg alır. Son zamanlarda balık adamlardan istifade bir hayli 
verimli olsa geiekdir. 

Bir yılda, Mayısdan — Kasım ayma kadar süren av mevsiminde, daha doğru 
bir deyimle hasat mevsiminde, havaların müsait olduğu ortalama 100—120 guiı 
çalışılır. Her gün, seferinde 1—2 saatlik çalışma müddeti sonucu, 2—3 sefer top-
lama yapılabilir. İstirahat zamanı bunlar arasındadır. 

İdeal çalışma saatleri ve şartlan altında bir toplayıcı günde 1,5 ton Gelidium 
çıkarabilir. TSENG (1947) e göre genel olarak b ı- toplayıcının günlük haşatı 
7iiû Kg. kadardır. Gelidium cartilagineum; San Fransisko, Pueı-to San Barthelo-
me'den, Point Concepticr.'dan, Kaliforniyada Magdelene körfezi vo Meksika'da 
Bajr, Kaliforniye.ya (Kaliforniya koyu) kadar ticari bakımdan mebzul miktarda 
bulunur. 

Bu bitkinin boyu 140 cm. ye kadar büyür fakat 30—45 cm. olunca TSENG 
(1944) e göre hasat edilir. 

Kaliforniyada her yıl büyük miktarda işlenen Gelidium, Savaş esnasında 
Meksika'dan, Kaliforniya körfezinde toplanan mallar ithal edildi. Burada ağar 

1943 1944 1945 1946 

Gracilaria confervoidea 
Gracilaria foliifera 
Hypnea musciformis 

100.000 275,000 120,000 20.OOCİ 
6,000 120.000 
4,000 20.000 
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ham maddesi Kaliforniya sular ııdakinden 10 misli fazla nisbetde bulunduğu 
ANO\ (1947) tarafından bildirilmektedir. 1948 yılmda Kaliforniyada işlenmek 
i:::ere Meksika'dan 225 ton kuru Gelidium ithal edilmişdir. 

Kuzey Karolina ve Ploridada alg toplanması çok iptidaidir. Cezir sahil şeri-
dinden ancak 30—90 cm. derinde sığ sularda bulunan çamurlu veya kumlu zemin 
üzerinde ticari spesiesler mebzulen bulunurlar. Dibi düz bir tekne üzerinden 
temperatürün 23.9-26,7 °C. olduğu mevsimlerde yosunlar biçilerek toplanır. Ku-
zey Karolinada algler bazen ağlarla da kanallardan veya cezir dalgaları ile dar 
boğazlardan da toplanır. Med ve cezirde su akımı yönü değişince de özel ağlarla 
toplanır. Kuzey Karolinada, Kuzey rüzgârlarının esmesi ile büyük ölçüde bir 
yosun kırımı olur ve algler, Güney körfez ve sahillerine vurur. 

(Devam edecek) 

o O o 

1964 DÜNYA SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı taraımdan yaymlanan 1964 Ba, 
lıkçılık İstatistikleri Yıllığında çıkan rakkamlara göre 1964 dünya su ürünleri 
istihsali 51.6 milyon metrik tonla rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Bu rakkam 1963 
senesine göre 4.2 milyon ton bir artış ifade etmektedir. 

1964 dünya su ürünleri üretiminin 45.5 milyon tonu deniz ve 6.1 milyon tonu 
tatlı su ürünleridir. 45.5 milyon ton denzi ürünlerinin istihsal edildiği başlıca 
yv bölgeleri istihsal miktarları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir: 
Atlas Okyanusu vo mücavir bölgeler 18.1 milyon ton 

Atlantik, kuzey - - batı 2.9 » 
Atlantik, kuzey — doğu (Artik sulara mücavir 8.5 » » 
bölgelere dahil edilmiştir ve Kuzey denizi, Baltik 
denizi dahil) 
Akdeniz; ve Karadeniz 1.0 » ı 
Atlantik, batı — merkez (Karadblet bölgesi dahil) 2.0 » » 
Atlantik, doğu — merkez 1.2 » » 
Atlantik, güney — batı (Antartik suları mücavir 0.6 » ;> 
bölgelere dahil edilmiştir) 
Atlantik, güney — doğu (Antartik suları mücavir 1.9 » » 
bölgelere dahil edilmiştir) 

Hiııt, Okyanusu ve mücavir bölgeler 1.8 * » 

Hint Okyanusu, batı (Kızıl deniz ve Basrah 1.0 » » 
Körfezi dahü) 
Hint Okyanusu, doğu (Antartik suları mücavir 0.8 » » 
bölgelere dahil edilmiştir) 
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Pasifik Okyanusu ve mücavir bölgeler 25.6 » » 

Pasifik kuzey (Artik suları mücavir sulara 4.8 » » 
dahil edilmiştir) 
Pasifik, batı — merkez 9.9 » » 
Pasifik, doğu — merkez 0.5, . » . )) 

Pasifik, güney — batı (Antartik suları mücavir 0.1 
bölgelere dahil edilmiştir) 
Pasifik, güney — doğu (Antartik suları mücavir . 10.3 » » 
bölgelere dahil edilmiştir) 
6.1 milyon ton olan tatlısu ürünleri üretiminin kıt'alara göre dağılımı. şöy-

ledir: 
Asya 4.3 milyon ton 
Afrika 0.6 » » 
Amerika 0.3 » » 
Avrupa 0.2 » » 
(Sovyet Rusya) 0.7 » » 

Okyanusya kıt'asında 1964 yılmda istihsal edilen tatlısu balık miktarı çok 
önemsizdir. • • ' ''.. .. 

Amerika kıtasının tatlısu balık üretiminin 0.2 milyon tonu Güney Amerikaya 
mütebakisi Kuzey Amerikaya aittir. 

.1964 ele dünya su ürünleri üretiminin grup ve cinsler itibariyle dağılımı aşa-' 
;ıda gösterilmiştir. . " " . " 

Genel Yekûn ' 51.600 6in ton 

Tatlısu ve diadrom balıklar 6.610 

Tatlısu balıkları " ' 5.840 
Mersin, v. b. 19 . 
Yılar, balıkları 34 
Som, alabalıklar, v. b. 560 
Tirsi, v. b. 163 . 
Deniz îvbkhırı 43.543 

Dil, kalkan, pisi, V.b. 1.030 
Morina, mezgit, berlam, v. b. 0.060 • 
İskorpit, levrek, migri, v. b. 2.993 
Ringa, sardalya, hamsi, v. b. 18.570 
Orkino-, palamut, torik 1.310 
Uskumru, kolyoz, kılıç, v. b. 1.343 
Nev'ino göre ayrılmamış ve tayin edilmemiş balıklar 6.900 
Krüs aoeler, molüskler ve diğer omurg&sızlar 3 800 
Köpek balığı, vatoz, v. b. 333 

Krüstaseler 1.140 
Molüskler " 2.610 
Deni:; hıyarı, denzi kestanesi, accidiyenler 45-



Foklar, suda yaşıyan çeşitli memeli hayvanlar 1 » » 

Yunus, v. b. . 1 » » 

Suda yaşıyan çeşitli hayvan ve artıklar 100 » » 

Kaplumbağa, kurbağa, v. b 
Suda yaşıyan bitkiler 

. 1964 yılında, en fazla istihsal edilen su, ürünleri , cinsleri ringalar; sardalyalar 
vo. hamsilerdir (18.570.0Q0 ton, yâni ;genel üretimin üçte birinden 1,370.000 ton 
fazla). Bu cinsleri 6.C-60.000 tonla morinalar, mezgitler, 'berlamlar; 2.990.000 tonla 
iskorpitler, levrekler, migriler; 2.610.000; tonla molüskler, .-1.990.000 tonla istav-
ritler, kefaller ve benzeri balıklar; 1.340.000 tonla uskumrular, kolyozlar, kılıç 
balıkları; 1:310:000' tonla orkinozlar, palamutlar, torikle!-; 1.140.000 tonla krüsta-
seler (kabuklu deniz hayvanları.);'1.000.000 tonla diller, kalkanlar, pisiler ve diğer 
yassı baliklkr izlemektedir. ' " ... 

Tutulan deniş balıklarının emin bir şekilde tasnifine müsaade eden vasıta-
ların birçok memleketlerde bulunmaması sebebile, 1964 senesinde istihsal edi-
lip nev'ine göro ayrılmamış ve tâyin edilmemiş deniz balıklarının miktarı 
6.900.000 tona bal-.ğ olmuştur'; 

Peru, bir kero daha, 9.130.700 tonla 1964 yılında, dünyada en çok balık tutmuş 
vo karaya çıkarmış bir ülkedir. Bu rakkam, 1963 yılı üretiminden 2.230.400 ton 
fazlalık göstermektedir. Peru 1962 yılından itibaren dünya balık üretiminde Ja-
ponya'yı geçerek birinci olmuştur. 1961 yılına kadar en önemli balıkçılık endüs-
trisine sahip bir ülke olan' Japonya 1962 yilaıda 6.866.900 ton balık üretiminde 
bulunarak birinciliği aynı yıl kendisinden 90.000 ton fazla. balık tutan Peruya 
kaptırmıştır. Ontcş yıldan beri Perulu balık avcıları tarafından istihsal edilen 
balılı miktarlarında durmadan artış kayd edilmektedir. İkinci Dünya Savaşından 
cnco 19P8 yılında Perulu t a l k avcıları 23.400 ton ve İkinci Dünya Savaşından 
sonra 1948 çenesinde 84.100 ton baiık tutmuşlardı. Peru'nun balık istltiaalindoki 
artışın başlıca sebebi, 1858 senesiridenberi «aneheveta» (hamsi) denilen küçük 
bir balığın bu ülkenin cahillerine yakın sularda muazzam sürüler halinde bulun 
masmdacı ileri gelmektedir. Bu balık, hayvan tagaddisinde kullanılmak üzere 
t ohk unu vo balık yağı imalinde sarf edilmektedir. 

Bir kaç yıldan teri Peru ve Japon bâl'.kçı filoları, müşterek, dünya balık is-
tihsal miktarının yaklaşık üçte birini tutmaktadırlar. 

Japonya 1964 de 6.334.700 tonla' ikinci gelmektedir. Bu rakkam 1963 yılı üre-
timinden 360.000 ten azdır. Japon balık avcıları tarafından'avlanan balıklar Pe-
rulu balık avcılarının tuttukları cinslerden daha çok çeşitlidir. Çünkü Perulu ba-
lı J: avcıları, sadece, sahillerine yakın sularda mebzul bulunan tek bir cir.3 balık 
(hamsi) avlarken Japcn balık avcıları açık deniz balıkçı gemilerile bütün dünya 
denizlerinde çok çeşitli balık tutmaktadırlar. •:.• " -

Kıt'a Çin'in 1964 yılı istihsali hakkında FAO: Balıkçılık İstatistikleri Yıllığın-
da,-.bilgi' mevcut bulunmamakla beraber,' bü ülkenin, istihsal' "ettiği ve "karaya 
çıkardığı balıkların miktarları - bakımından, Japonya'dan- hemen "sonrS'- gelmek-

100 » » 

550 » » 
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tediï. 1959 yılındanberi yılda yaklaşık 5 milyon ton balık üretiminde bulunmuş 
olmalıdır. 

Sovyet Rusya 1964 yılında 4,475.800 ton balık istihsal ederek dünyada dör-
düncü olmuştur. Sovyet Rusyanin 1964 yılı üretimi 1963 yılına göre 498.600 ton 
fazladır. 

1964 dünya balık üretiminde Amerika Birleşik Devletleri 2.638.000 tonla beşin-
ci sırayı işgal etmektedir. Bu rakkam bir evvelki yıla göre 38.700 ton noksandır, 

1964 yılında bir milyon tonun üstünde balık üretiminde bulunmuş olan di-
ğer memleketler şunlardır: Norveç 1.608.100 ton; Hindistan 1.320.000 ton; Bir-
leşik Güney Afrika 1.254.000; Kanada 1.210.700 ton; İspanya 1.196.600 ton; Şili 
1.169.000 ton ve Danimarka (Paroe Adaları dahil) 1.010.200 ton. 

1964 yılında 500.000 tondan fazla balık tutmuş olan memleketler şunlardır: 
Birleşik Krallık 974.600 ton; İzlanda 972.700 ton; Indonezya 936.200 ton (tahmi-
ni) ; Fransa 780.400 ton; Federal Batı Almanya 624.300 ton; Filipinler 623.500 ton; 
Portekiz 603.700 ton; Tayland 577.000 ton ve Güney Kore 524.000 ton. 

1964 de Avrupa balık üretimi -

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği hariç, Avrupa ülkelerinin balık üre-
timi 9.660.000 tonla 1964 de rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Bu rakkam, 1963 yılı 
üretim,inden (8.890.000 ton) 770.000 ton bir arb\ş ifade etmektedir. 1964 yılında 
Avrupa, genel balık üretiminin yüzde 19 una sahiptir. Sadece Asya 19.000.000 
tonla veya genel balık üretiminin yüzde 37 si ve Güney Amerika yüzde 21 i ite 
(11.130.000 ton) Avrupadan fazla baılık tutmuştur. Asya, daima Avrupadan daha 
çok balık, istihsal edegelmektedir. Fakat Güney Amerika, ilk defa olmak üzere, 
1964 yılında Avrupa'dan yüzde 2 (1.470.000 ton) kadar fazla balık yakalamıştır. 
Bunun sebebi, bir Güney Amerika ülkesi olan Peru'nun, tek başına, 1964 yılında 
Avrupa kıtasının (Sovyet Rusya hariç) istihsal ettiği balık miktarına yaklaşık 
balık tutmuş olmasından ileri gelmiştir. Kuzey Amerika (Groenland, Kanada, 
Birleşik Amerika Devletleri, Meksika, Orta Amerika ve Antiller) 4.280.000 ton veya 
genel balık üretiminin % 8 i, Sovyet Rusya 4.480.000 ton veya % 9 u, Afrika 
2.910.000 ton veya genel istihsalin % 6 sı kadar ve Okyanusya 130.000 ton balık 
tutmuştur. 

Avrupa ülkelerinden sekizi 1964 senesinde dünyada en çok balık tutan 20 ka-
dar ulusun arasında yer almıştır. 

Norveç, 1964 yılında 1.608.100 ton balık istihsal etmek suretile Avrupada balık 
müstahsilleri memleketlerin başında gelmektedir. Bu istihsal 1963 yılma göre 
220.200 ton bir fazlalık göstermektedir. 1964 de tuttuğu balıkların miktarı bakı-
mından dünya altıncısı olan Norveç'in rekor istihsali 1956 daki 2.187.300 tonluk 
istihsalidir. 

1964 yılında İspanya 1.196.000 ton balık tutarak Avrupa memleketleri arasında 
ikinci, dünyada dokuzuncudur. Rekor kıran bu rakkam 1963 yılına göre 98.700 
ton bir artış göstermektedir. İkinci Dünya Savaşından önce 1938 de 408.500 ton 
ve Savaştan sonra 1948 de 547.200 ton balık tutmuş olan bu ülke, istihsalini 1938 
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ete 1.198.100 tona yükseltmiş ve 1948 de 1.206.100 ton balık yakalamış olan Bir-
leşik Krallığı 1960 senesinde 969.900 tonluk istihsal ile geçmiştir. 1960 da bu so-
nuncu ülkenin balık üretimi 923.800 tondu. İspanyanın balık üretiminin artışın-
daki başlıca sebep, açık deniz balıkçılığına önem vererek bu endüstrisinin gerek-
tirdiği çok miktarda modern balıkçı gemi yapımına son senelerde hız vermiş 
olmasından ileri gelmektedir. 

Danimarka (Faroe Adaları dahil) 1964 senesinde 1.010.000 ton, yâni 1963 yı-
lı üretiminden 25.000 ton fazla balık yakalamıştır. 1963 de olduğu gibi, 1964 
yılında da Avrupa üçüncüsü olan Danimarka 1964 dünya balık üretiminde onbi-
rinci gelmektedir. 

Birleşik Krallık 974.600 ton balık yakalamıştır. Bu rakkam 1963 üretimine göre 
13.700 ton gibi cüz'i bir artış göstermekte ise de 1&48 deki rekor üretiminden 
231.500 ton azdır. 

İzlanda 1964 de 972.700 ton balık avlamak suretile rekor kırmıştır. Bu, 1938 
yılından beri rekor üretimdir ve 1963 yılma göre 188.200 ton bir artış göstermek-
tedir. 

Fransa 780.400 ton balık tutarak rekor seviyeye ulaşmıştır. İlk rekoruna 
750.900 tonla 1961 de ulaşmıştır. 

Batı Almanyanın 1964 balık üretimi 624.300 tondur. Bu rakkam bir yıl 
öncekinden 22.900 ton fazladır. Bu ülke rekor kırdığı 1955 yılında 814.000 ton 
balık yakalamıştı. 

Portekiz 1964 yılında 500.000 tonun üstünde balık üretiminde bulunan diğer 
bir Avrupa ülkesidir. Portekiz 1963 de 539.800 tona karşılık 1964 de 603.700 ton 
istihsal etmiştir. Böylece, 1964 yılında en yüksek istihsal seviyesine ulaşmıştır. 
İkinci Dünya Savaşından önce 1938 yılında 247.200 ton olan Portekizin balık is-
tihsali 1964 yılma kadar yaklaşık iki buçuk kat bir artış kayd etmiştir. 

200.000 tonda fazla balık istihsal etmiş olan diğer Avrupa ülkeleri şunlardır: 
Hollanda 387.800 ton; İsveç 372.100 ton; Polonya 264,300 ton; İtalya 254.400 ton 
ve Doğu Almanya 224.900 ton. 

Sovjtet Birliğinin balık istihsali diiııya balık istihsalinin % 9 una eşi.tir 

1964 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği rekor seviyede yâni 
4.475.800 ton balık avlamıştır. Bu rakkam, bir yıl öncekine göre 377.200 ton (°/a 
.13) bil' artış ifade etmektedir. 1964 dünya balık üretimindeki hissesi % 9 dur. 
Ülkeler itibariyle istihsalde Peru (9.130.700 ton), Japonya (6.334.700 ton) ve Kıt'a 
Çir.'den (5.000.000 ten) sonra dördüncü gelmektedir. İlk defa olmak üzere Amo-
rikrı Birleşik Devletlerinden daha fazla balık istihsal ettiği 1980 yılıııdanberl bu 
mevkii muhafaza etmektedir. 

Sovyetler Birliğinin balık üretimi son on yıl zarfında iki kat artmıştır. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerini meydana getiren onbeş cumhuriyetten, Av-

rupadan Pasifik Denizine kadar uzanan Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, tek 
başına Sovyetler Birliği balık üretiminin dertte üçünü istihsal etmektedir. Rus-
yr, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1964 yılında 3.333.500 tein balık tutmuştur. Sov-
yetler Birliğinin başlıca balıkçı limanları Artik Okyanusunda. Murmanslc, Filan-
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diya Körfezinde Leningrad, Azak denizinde Rostov, Karadenizde Novorossisk 
Hazar denizinde Astrakan ve Japon denizinde Vladivostok'tur. 

Estonya, Litvanya ve Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin yıldaı orta-
lama 100.000 ton balık istihsal ettiği Baltik denizi önem sırasma göre Sovyet-
lerin ikinci büyük av bölgesini teşkil eder. 1964 yılında Letonya, Litvanya ve Es-
tonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri sırasiyle 269.900, 208.400 ve 163.500 ton 
balık yakalamıştır. 

Balıkçı limanlarının hepsi Karadeniz sahilinde bulunan Ukranya Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti, 1964 yıloıda 256.600 ton balık avlamıştır. 

Keza, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği balık yetiştiriciliği bakımından 
da önemlidir. 1964 de Sovyet istihsalinin yaklaşık % 10 u (389.400 ton) tatlı su 
balıklarından müteşekkildir. Bununla beraber bu istihsal, 600.000 ton balığın 
hasat edildiği 1954/55 rekor yılma göre 200.000 ton kadar noksandır. 

1964 de Asyalı balık avcıları 19 milyon ton balık "istihsal etmiştir 

1964 yılında Asya ülkeleri ve Uzak Doğu 19 milyon ton balık tutmuştur. Bu 
rakkam 1963 yılı üretiminden 20.000 ton bir artış kayd etmiştir. Fakat, 1964 yılında 
Asyanm dünya balık istihsalindeki yüzde hissesinde bir yıl evvelkine göre % 3 
bir azalma olmuştur. 

Japonya yine balık üretiminde Asya ülkelerinin başında gelmektedir. Bunu 
1.320.300 tonla Hindistan izlemektedir. 1963 yılma göre 274.500 ton fazla balık 
tutmuş olan Hindistan dünyada yedinci sıraıyı işgal etmektedir. 1963 yılma göre 
57.900 ton fazla istihsalde bulunan Filipinler 623.500 tonla üçüncü, Tayland 577.000 
tonla dördüncü ve Güney Kore 524.000 tonla beşinci sırayı işgal etmektedir. Tay-
land ve Giiney Kore, ilk defa olarak yılda 500.000 tonun üstünde balık tutan ulus-
lar camiasına katılmıştır. Tayland ve Güney Kore, 1963 yılı istihasallerinden sı-
rasiyle, 158.300 ve 58.300 ton fazla balık tutmuşlardır. 

200.000 tonun üstünde b a l k avlamış olan diğer Asya ülkeleri şunlardır: Gü-
ney Vietnam 397.000 ton, Taiwan 376.700 ton, Birmanya 360.000 ton, Mala-
zia 241.000 ton 

Kuzey Amerika 1964 dünya balık istihsalinin yüzde 8 ine sahiptir 

Kuzey Amerika 1964 yılında bir yıl evvelkine göre 90.000 ton bir azalma ile 
4,280.000 ton balık tutmuştur. Kuzey Amerikanın en büyük balık müstahsili ül-
kesi Amerika Birleşik Devletleridir. 1964 dünya balık istihsalinde 2.638.000 tonla 
beşinci olan bu ülkeyi 1.210.700 tonla Kanada izlemektedir. Dünyada dokuzuncu 
gelen Kanada 1963 de 1,197.400 ton talik avlamıştı. 

Kuzey Amerikada bulunan Meksika 1964 yılında 258.400 ton balık yakalamış-
tır. 

Güııey Amerika 1964 dünya balık istihsalinde ikincidir 

Güney Amerikanın 1964 yılı baklc'üretimi 11.130.000 metrik tona baliğ olmuş-
tur. İlk defa olmak üzere Avrüpayı 1.470.OdO ton fazla bir istihsal ' i le geçmiş -
olan'Güney Amerikanın 1964 yılı istihsali dünya istihsalinin beşte birini (yüzde-
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21) teşkil etmektedir. Bir evvelki yılın rakkanu ise °/o 18 dir. 
Güney Amerika balık üretiminin % 82 si Peru'ya aittir. Peru'nun balık üretimi 

İkinci Dünya Savaşı sonundanberi 110 kat bir artış kayd etmiştir. 
Şili 1.160.900 tonla Güney Amerikanın ikinci önemli ulusudur. Bu rakkam bir 

yıl evvelkine göre 399.000 ton bir artış göstermektedir.. Diğer Güney Amerika 
ülkelerinin balık istihsali şöyledir; Arjantin 160.000 ton, Yenezuela 110.600 ton, 
Kolombiya 53.300 ton ve Ekvador 46.300 ton. 

1964 Afrika ülkeleri balık üretimi 

Afrika 1964 yılında dünya balık istihsalinin. (51.6 -.yüzde J -
(2i.910.000 ton) tutmuştur . 'Bu 'üret im. İ9633ı l ın }dne göre'250.090 .ton ,t>ir artış 
ifade ' etmektedir. l:Bu Kit'ada 196İ : de en fazla balık..avlamış plan ülke. 1.254,Ş0;0 
tonla Güney Afrika Birliğidir. Birlik 1963 de 1.17Ö.§00 ton .İjalık istihsalinde bü-
külmüştür. ' V '."' . - , > - ; . 

Angola 355.800 ton 'ile ikinci gelinenedir.* İ963 yılı "üretiminden . llp.OOO ton 
fazla balık tutmuştur. 

Fas 1964 de 203.800 ton balık tutmuştur. 1963 istihsali ise 184.700 tondur. 
Senegal 127.400 ton-balık a/vlamışt-jv " - ' 7 '., ' ' " 
Diğer Afrika ülkeleri 1964 yılında şu miktarlardabal ık âvlamıştfr;-Çatf 8Ö.Ö00 

ton; Ghana 79.100 ton; Uganda 72,100 ton; Nijerya,59.0p0 : ton ; . Z m b i a 30.800 ton ; 
Dahomey 26.000 ton; Sierra Leone 21.500 ton ve Kenya 2Q.700.ton.-., 

Birleşik Arap Cumhuriyeti, Tanzania ve Kamerun Cunıhuriyetinin 1964 balık 
istihsali hakkında FAO yıllığında, bilgi, mevcut, değildir. Birleşik Arap Cumhuriye-
ti 1963 de 104.200 ton balık tutmuştur. 'Bu ülkenin 1964 balık Üretiminin, de bu 
rakkam civarında olması muhtemeldir. ..... 



Dünya Balıkçılık Alemi 

İÇ HABERLER 

ir Et ve Balık Kurumu Mayıs 1966 aynıda Trabzon Balıkyağı-Unu Fabrikası 
için 38.6 ton yunus; İstanbuldaki Zeytinburnu Et Kombinasında balıkyağı ve 
unu üretiminde kullanılmak üzere 12.4 ton balık mübayaasında bulunmuş ve 
Trabzondaki Fabrikasında 8.0 ton yunus yağı, 5.4 ton yunus unu ve Zeytinbur-
nu Kombinasında 2.9 ton balık unu imâl etmiştir. Kurum mezkûr ay içersinde 
19.4 ton yunus yağı, 10.2 ton yunus unu, 2.9 ton balık unu ve 0.7 ton balık yağı 
satmıştır. 

Kurumun Konyadaki Et Kombinas-nda Mayıs 1966 ayında göl balıklarından 
cüz'i miktarda un imâl edilmiştir. 

Et ve Balık Kurumu Nisan 1966 ayında İtalya'ya 90.0 ton doldurulmuş pala-
mut balığı ihraç etmiştir. 

Mart 1966 ayında Et ve Balık Kurumunun soğuk depolarında 74.6 ton soğutu-
larak ve 32.8 ton dondurularak cem'an 107.4 ton çeşitli tatlı ve deniz balıklar; 
muhafazaya alınmıştır. 
ic Et ve Balık Kurumuna ait dondurma tertibatlı nakliye gemileri Nisan 1966 
ayında 83.600 Türk lirası kıymetinde 478.5 ton yük taşımıştır. Bu yükün 21050 Türk 
lirası kıymetindeki 240.6 tonu memleket limanları; 37350 Türk lirası kıymetindeki 
140.0 tonu İstanbul ile yabancı limanlar arasında ve 25200 Türk lirası kıymetin-
deki 97.9 tonu yabancı limanlar arasında taşınmıştır. 

Taşman yükün 12.6 tonu et; 228.0 tonu Tuslog Teşkilâtına ait çeşitli gıda 
maddeleri, 140.0 tonu dondurulmuş balık ve 97.9 tonu tereyağdır. 
•k İstanbul Balık Hâlleri Müdürlüğünce verilen bilgiye göre, Nisan 1966 da adı 
geçen Hâllerde aşağıdaki deniz balıkları satılmıştır. Satılan balıklar miktar ve 
ortalama aylık toptan kilogram fiatlariyle bildirilmiştir. Barbunya 1784 kg. 2600 
krş; Tekir 13503 kg. 879 krş; Kalkan 347683 kg. 361 krş; Dil-Pisi 1886 kg. 1723 krş; 
Levrek 2244 kg. 2013. krş; Kefal 9344 kg. 439 krş; Gümüş 2293 kg. 747 krş; Kupe-i 
67 kg. 408 krş; Mezgit 2774 kg. 250 krş; İskorpit 1419 kg. 213 krş; Mercan 1094 
kg. 1421 krş; Hani, İşkine, Lapına 692 kg. 351 krş; Lüfer 193699 kg. 143 krş; Mi-
nakop 6639 kg. 747 krş; Kaya 139 kg. 282 krş; Hamsi 12160 kg. 111 krş; Kılıç 
15759 kg. 1452 krş; İstavrit 143421 kg. 146 krş; İzmarit 1376 kg. S8 krş; Sardalya 
242 kg. 791 krş; Orkinoz 338C9 kg. 282 krş; Zargana 4182 kg. 138 krş; Dülger 32 
kg. 520 krş; Gelincik 955 kg. 910 krş; Uskumru 245297 kg. 137 krs; Karagöz 476 
kg. 975 krş; Çitari 96 kg. 1502 krş; Kolyoz 12978 kg. 248 krş; Köpek balığı 616 kg. 
84 krş; Akya 2 kg. 250 krş; Tirsi 9 kg. 312 krş; Kırlangıç 3153 kg. 650 krş; Torik 
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22278 kg.-,(2621. çift ,-çifti 1926 krş.); Palamut 566398 kg. (4040570 çift, çifti 201 
krş.); Vatoz.28 adet (adedi 228 krş.); Keler 85 aded (adedi 656 krş.). 

Nisan 1966 ayında bir çift Torik ve Palamut balığının ortalama ağırlıkları sı-
rasiyle 8500 ve 1400 gramdır. » 

DIŞ HABERLER 

FAO Teşkilâtı 
* Gıda maddelerinin irradiasyonu konusunda uluslararası bir simpozyum 6-10 
haziran 1966 tarihleri arasında Batı Almanya'nın Karlsruhe şehrinde toplanacak-
tır. Uluslararası Atom Enerjisi ile Gıda ve Tarım Teşkilâtının himayesinde yapı-
lacak olan bu simpozyum'un amacı gıda maddelerinin irradiasyonu ile ilgili mev-
cut statüyü gözden geçirmek ve potansiyelini değerlendirmektir. Balık ve diğer 
deniz ürünleri de dahildir. 

«Commercial Fisheries Review»clen 

Birleşik Arap Cumhuriyeti 

A Sovyet Rusyadan balıkçı gemisi alınması ve açık deniz balıkçılığına başlan 
ması hakkındaki plân, Başbakan tarafından 12 şubat 1966 tarihinde Mısır 
Millet Meclisinde açıklanmıştır. Her ne kadar satın alınacak gemilerin tipi hak-
kmdr, bilgi verilmemiş ise de, gemilerin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli-
ğinin, son zamanlarda, Yunanistana da ihraç etmeye başladığı kıçtan ağ döküp 
toplayan büyük trawl gemilerinin benzeri olabileceği zannedilmektedir. 

«Commercial Fisheries Rcview»deıı 

lîan markı-
-k Danimarka 1965 yılında 114.297 metrik ton balık unu, 40.364 ton balık yağı 
ve 16.774 ton balık solübleri imal etmiştir. Bu maddelerin bir yıl evvelki istihsal 
miktarları sırasiyle 113.391, 34.772 ve 11.841 ton olmuştur. 

Danimarka Aralık. 1965 ayında 4.615 ton herring (ringa) unu ve 448 ton diğer 
balık unları olmak üzere cem'an 5.063 ton balık unu ihraç etmiştir. 

Başlıcr, alıcılar önem sırasına göre 1414 tonla İngiltere, 680 tonla Macaristan, 
580 tonla İspanya ve 500 tonla Polonya idi. Mütebaki balık ununun çoğu Batı 
Alnıanyr.'yr, İsviçreye, İsveço ve Hollsndaya sevk edilmiştir. Danimarka Aralık 
1965 do tamamı Batı Almanyaya olmak üzere 1.468 ton bnuk solübleri ihraç ot-
rn,'ştiı\ 
^ Danimarkr. alabalık müstahsil ve ihracatçılarının talebi ile, Danimarka Ba-
lıkçiık Bakanlığı asgarî ihracat fiyatlarını tesbit ve kontrol edebildiği takdirde, 
C?ox'markadr. havuzlardr, yetiştirilen alabalıkların fiyatlarının devamlı, daima düşme 
gösterer. vo intizamsın bir piyasadan scnrr. 1965 sonlarına doğru istikrar bulacağı 
aanncdilmekto idi. Danimarkanın yıllık 20000 pond alabalık istihsalinin hemen 
homen hepsi ihraç edilmektedir. 

«Commercial Fisheries K;;view»den 

İspanya 
•A" Bir Danimarka raporuna göre 2 yıla kadar İspanyanın dondurma tertibatlı 
trawl balıkçı gemisi adedinin 97 ye varacağı ve yılda takriben 315.000 metrik ton 
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dondurulmuş balık üretiminde bulunacağı beklenmektedir. İspanyanın dondurma 
tertibatlı trawl balıkçı gemisi adedi 1961 de 3 iken 1965 de 40 a çıkmıştır. İspan-
yanın dondurma tertibatlı balıkçı filosunun 1965 yılında 105.000 metrik ton don-
durulmuş balık karaya çıkaracağı beklenilmektedir. 

«Commercial Fisheries Review»deıı 

İsrail 
İsrail, Atlantikte 500 tonluk bir orkinoz balıkçı gemisi işletmektedir. Atlantik 

denizinin güney sularında paraketa avcılığı yapan bu gemi, Güney Afrikada yılda 
600-800 ton orkinoz karaya çıkarmakta ve balıklar bu bölgeden İsrail'e sevk edil-
mektedir. Tutulan orkinozlarin yüzde 50 ilâ 75 i yellowfin orkinoz, yüzde 20 ilâ 
40 ı bluefin orkinoz ve takriben yüzde 10 unu big-eyed orkinozdur. 

«Commercial Fisheries Review»den 

İtalya 

ic 26 ıncı Enternasyonal Ancona Balıkçılık Fuarı İtalyanın Adriyatik sahilinde 
100.000 nufusu aşkın önemli bir balıkçı liman şehri olan Ancona'da 25 Haziran 
1966 tarihinden 10 Temmuz 1966 ya kadar devam edecektir. 

Kiiba 

•k Küte kaynaklarından alınan bilgiye göre, Havana balıkçı limanı, Kübanın 
İhtilâl Bayramını tesit münasebetile 26 temmuz 1966 tarihinde veya. o günlerde 
tamamlanmış olacaktır. 270.000.000 milyon Türk liracma inşa edilecek olan Hava-
na balıkçı limanı 130 kadar orta büyüklükte (250-600 gros tonluk) Küba ve Sov-
yet balıkçı gemisi barındırabilecektir. 

«Commercial Fisheries Review»den 

Meksika 

İc Meksika Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstatistik Dairesince bildirilen 
ör. rakkamlara göre, Meksikalım 1965 karides ihracatı bir yıl evvelkinin bir mik-
tar altına düşmüştür. 

1965 karides ihracat değeri 397.008.000 Türk lirası idi. Bu rakkam, 1963 kari-
des ihracat değerinin çok dünûnda bulunan 1964 değerine (403.920.000 Türk lirası) 
nisbetle yüzde 1.7 bir düşüş ifade etmektedir. Bu rakkamlar Gümrüklerce değer-
lendirilmiştir. Bank of Mexico tarafından değerlendirilen ve cari piyasa fiyat-
larındaki değişiklikleri yansıtan rakkamlar ise, 1963 ihracat değerini 465,3 ve 1964 
yılınmkini 481.5 milyon Türk lirası olarak göstermektedir. Fiyatlar, 1965 yılının 
büyük bir kısmında yüksek seviyesini muhafaza etmiş ve Banka tarafından de-
ğerlendirilecek rakkamlar alındığında netice muhtemelen 1965 için, miktar ba-
kımından düşük, değer bakımından 1964 Un aynı olacaktır. 

1965 yılında karides, daima başta gelen ihracat maddelerinden pamuk kah-
ve, şeker ve ilk defa olmak üzere hububattan sonra (ki bu yıl ikinci sıradadır) 
Meksikanın beşinci önemli ihracat maddesini teşkil etmiştir. 

«Commercial Fisheries Review»den 



Perü 
TİF.""Peru 1965, yilmda' 1.282.011 'ton balık ııüu imâl etrriiştir, 'Bü :rakkâm rekor -yıa 
olan bir yıl önceki istihsalden 240.203 tön bir noksanlık ifâde'etmektedir; Balık 
unu istihsâlindeki bü azalma, daha ziyade, 1964 yılındaki 8.86 milyon tona karşı-
lık. 1965 de takriben 8 milyon metrik ton tahmin edilen hamsi üretimindeki :-b:r 
düşüşten ileri gelmiştir. Perü 1965 yilmda 1.259.417 töiv balık unu-ihraç "etmiştir. 
Bü-ihracat 1964 yılına gore: 157.124 ton~ azdır.'- : ; - • 

. Peru Hükümeti koruyucu tedbirler .almış bulunmaktadır, Balık unu. imalinde 
kullanılacak hamsi balığının istihsal miktarı. 1 Ekim 1965 tarihinden 30 Haziran 
19,66 _ya kadar devam eden carı av mevsimi. ıcm,. 7 milyon, metrik ton olarak 
tesbit edilmiştir. .Balık unu endüstrisine ..tahsis, edilmek, amacıyla, hamsi ..avına 
Temmuz,. Ağustos ve Eylül 1966 aylarında miisaade.- olunmıyacaktır. - Gelecek av 
mevsiminin açılış tarihi 1. Ekim.. .1966. olarak tesbit edilmiştir. Fakat kapanış ta-
rihi Peru (peni^.EMtJtüsü.Jtaraıfın4gn „yapjlacşk .tavsiyelere müsteniden bilâhara 
seçilecektir. . . . . . . . . . . , , . . . . . ,, 

'--'• 'Perü balık ünü endüstrisinin" temelini-teşkil eden" hams! kâ^iakiarı'ile ilgili 
geleceğe ait ¡görüşler,; könlınuh dikkatle ele âlirini'asmi'lfcap -"bitirmektedir. Yumurt-
lama mevsimi ile birlikte yünıurtiamâ istokunda-»azâlmâ ihtiiiiaiihe delâlet eden 
henüz kemâle 'ermemiş hartısi-Ejr'lûl - Aralık "1965 hamsi avında r% "60 nispetinde 
görülmüştür. ' ' "'•• ; ' . , - . ' : 

YılMs hamsi avı, rekor yıl olan 1964. 'de zirveye ulaşmış, ve.pek' muhtemeldir 
ki şimdi, diğer çeşit, ticarî balıkçılık koruyucu ' tedbirlerin tesirliliği derecesinde 
istikrara, ulaşmaya veya düşmeye başlayabilir. 

• 1965-yılında-azalan istihsal^ küçük sermaye .;;er:ağ-ır:, şartlarla terhin edilmiş 
ekipmanla çalışan balık unu firmaları için ciddi ekonomik güçlüklere .sebeb- ol-
muştur. 1966 yılının başlangıcında, balık unu endüstrisi kontrolünün bir kaç bü-
yük firmanın elinde kaldığı görülmüştür. 

Ekonomik ve kaynaklar ile ilgili problemlere ilâveten, balık unu endüstrisi 
politik problemlerle do karşılaşmaktadır. Perulu balıkçılar ücretler hususunda 
tatmir, edilmedikleri, sosyal avantajlar ve daha iyi çalışma şartları kendilerine ta-
mir, edilmediği takdirde, memleket çap:nda grev tehdidinde bulunmuşlardır. Bu, 
Peru balık ununun bir tonuna en azından 145 Türk Lirası bindirmek elemektir. 
Ocak 1966 balik unu istihsali yaklaşık olarak en çok 210.000 ton veya takriben 
Aralık 1965 istihsalinin aynı tahmin edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri alıcıları, 
Ocak 1966 sonlarına doğru, Şubat - Mart teslimatı için bir ton balık ununa 1647, 
Nisan - Haziran teslimatı için 1674 Türk lirası ödüyordu. Ocak 1956 fiyatları 
üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri alıcıları, Şubat - Haziran dönemi için Pe-
ni balık Unu istihsalinin her ay asgarî 25.000— 30.000 tonunu çekmişlerdir. 

Peru balık unu endüstrisinin halen karşılaşmış bulunduğu ekonomik, politik 
vo kaynaklarla ilgili problemler nazarı itibare alınacak olursa, 1966 -dünya balık 
unu ve ,yağı fiyatlarında yükselme olabileceği düşünülebilir. Zira, «Peru fiyatla-
rı yükselirse, dünya balık unu ve yağı piyasası da yükselir» sözü dü.sti}r„,olmuştur. 
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ir Peru 1965 yılının ilk dokuz ayında 183.6 milyon Türk lirası değerinde 122.26S 
MŞ yağv^hrag; e t ı g ^ l t e t P t e M «sseMf^mtodönengâtoaöatıMggeMi lû l iTlm* 
XfişjaTürk liralı ve mft.tatln9M31ı ton «üi eos.o^s noölssrifja; i i tonö is^ ıM mdo 
-tşifiji M** • O > > «««.8 Ui»' u ' r - ı «Cömpıerteiai MMieWeHİİBamw>«len 
^nj jŞ - ı (ı'iı ,ı. ı a ud n i.m c rr, < r.t a no^ürn 8 riodrıi.cj eh cOGI jüi 
AişSffîMSjLyi^alılîfiilsîSrftşd^ tfktîbİH einsı (orkinos! j i ^ o ı i t ı g r A h ^ ü u s ü .aviahaâifc-
tadırlar. Bu orkinoz, yumurtlamak/ıiteerefiSictlyayai güç^rlsen.U&uBfiîS: doğosifiahili 
boyunca temmuz ve ağustos ay lamda avlanr 
û b n i bff lkW! s 

mmiMiyMki^[Mı S i l S M & i V M 

M s İffitf B f i l i İ t ^ c M i ^ n İ î l 1 ^ ' 

Atlantikte çalışabilecek güçte gemiler temin etmeyi düşünmektedir. 
U i s i P ^ n n T H î M S ^ oiSMs r t|ş)şyMş9 !iMı'[feonşer5Kala¥jakasji vardiBilGcBontedan 

Ijüyiİkçş 
ğşm teG&fe»* Aerjj 

İeİSâe ¡Mikefcftraçk -VÇÛi^iaçatedilmeka:4başİM®xiPj,ânsaya) 
üzere hem zeytinyağlı hemde natürel usareli konserve yapılmaktadjıljjaiiriiiij'föjj 

^ » » f f s t ı ^ 
yadan^ ıthş.1 ihrao e^il^kte^r. ' . 

Hâİıiıazırâa Tünus%a~ geniş ö - ?e lif IÇ1 
mamaktad'.r. Orkinoz balıklarının izini 

R'Jİ.1 Jİ20:> Î9§ib İfcmİB .'>! 

etmek amacıyla, Tunus Hükümeti-
nin ' Oşirfografi Enstitöaü'IJâfttfftod6ifirıMâ»ı#i4ÖeÖ d e n ' ^ i i b a ^ M r 'ftife'tar ̂ Mârka-
mala işine! başlahmışiJifîI0n0î''J iöf'to n l ' ] ' '•'- '«mni unu îiıisd ¡îbşiIbs «IîibîîkîIjI^ 
i ı' ' ı ı'. ' i . ¡.-103İ iahJaüjbno un» jhüid, 

. t iMeö f f i IO ' i ö f i 

Et| ve Balık Kuıumu istanbul Bölge Muduru Muzaffer Eyuboğlu Kurumınj 
istanbul'da, bulunan Balıkçılık Müdürlüğüne atanmrş ve görevine başlamıştır. . 

Et ve Balık Kuıumu(istanbul Bölge Mudur Muavinlerinden Sırat Mançı: 
t-Cıu umun Beşiktaş'taki Soğuk Deposu Müdürlüğüne atanmıştır. 

Et ve Balık Kurumu İstanbul teşkilâtı mensupları 10 Haziı p.n 1966 Cum'i 
gunı saat 18 00 de Kuruman, Beşıktaf'tak,i Soğuk Dçpos^ Sosyal Binasında v» 
rilen bir «Tanışma Kokteyl»inde toplandılar. Toplantı samimi ve sıcak bir hava 
İkisinde i fgeşmiktiî-iS»ön"• "f ş;rrıa8lı?7B5Î «sisti nhrBİT Îaübno nau Msü ;no1 
% (t. Et r m ®afi®CKwwıtaı^fî>toteftbaWîB-) büMaaa BaiıieçıliK «Müöüriü&is vs 
işçılöri Mâ!fcÖWllyl& >lMfiyiiraml gâffiığr tetö-» 

*b ızms%iq ı§n% sv unu dilfici svaüh ,oa-iil9a;iii\j n 
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Y a n g ı n / K a z a 
H a y a t / Nak l i ya t 

Kasko 
Dolu ve Hayvan 

Ziraî Sigortalar 
AŞİKEFEiNDİ CAD. ŞKKKR HAN.' 

TEL. : 22 İS 60 

EBK 38/1963 
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HARBOUR S E R V I C E S 

•>"17 

DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. 
TURKISH MARITIME BANK 
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I Türkiyede Sermayesi ve Teşkilâtı En Büyük Sigorta Şirketi I 
I Sermayesi : 3.000.000 1 
i i 
i 5 

I YANGIN - NAKLİYAT - HAYAT - KASKO - TRAFİK j 
| FERDİ VE KOLLEKTİF KAZA - HIRSIZLIK j 
! CAM KIRILMASI - UMUMİ MES'ULlYET j 
I S İ G O R T A L A R I f 
I ! 
E i 
I , I | Çabuk İs — Kolay Ödeme f 
I | 
1 T Ü R K İ Y E N İ N HER TARAFINDA f 
| T. C. ZİRAAT BANKALARI, I 
1 EMNİYET SANDIKLARI ve 
I TURİZM BANKASI 

A C E N T E L E R İ D İ R 

MMttımmiMmtHmMM 
EBK 40/1965 
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T Ü R K İ Y E J BANKASI 
paranızın... istikbalinizin emniyeti 

E "Bit 41/lîKi'i 



1fİTA9yt çok seviyor. 
VİTA 'n ın tadı o kadar nefis ki, V İTA i le pişen bir yemekten daha 
lezzetl i bir şey olabi l i r mi! 

VİTA, kalorisi bol ve kuvvet sağlıyan bir gıdadır. 

VİTA hafiftir, mideyi yormaz, çünkü fevkalâde sâf ve asiditesi az 
olan nebatî yağlarla imâl edil i r. 

EBK 42/196G 





ET ve BALIK KURUMU 

TELGRAF : ETBALIK BALIKBEŞİKTAŞ 
TELEFON : 11 60 00 47 51 98 

A N K A R A İ S T A N B U L 

ET VE BALIK KURUMU, YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARA TAZE VE 
DONMUŞ ET, DERİ, BAĞIRSAK, ET YAĞLARI, ET MAMÛLLERİ, DİĞER 
HAYVANİ ÜRÜNLER İLE BALIK, BALIKUNU VE BALIK YAĞI ARZETMEK-
TEDİR. AYRICA FRİGORİFİK NAKLİYE GEMİLERİNİ İÇ VE DIŞ SEFER-
LER İÇİN KİRAYA VERMEKTEDİR. ET VE DİĞER ÜRÜNLER İÇİN ANKARA; 
BALIK, BALIKUNU, BALIKYAĞI VE GEMİLER İÇİN İSTANBUL ADRESİNE 
MÜRACAAT EDİLMELİDİR. 

ET VE BALIK KURUMU OFFERS FRESH AND FROZEN MEAT, HIDES AND 
SKINS, SHEEP AND BEEF CASINGS, FATS, MEAT PRODUCTS AND OTHER 
ANIMAL BY PRODUCTS; ALSO FISH, FISH MEAL AND FISH OIL, TO THE 
DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS. IN ADDITION REFRIGIRATED VES-
SELS ARE CHARTERED FOR CARRYING CARGO TO TURKISH AND FOREIGN 
PORTS FOR MEAT AND OTHER PRODUCTS PLEASE CONTACT OUR ANKARA 
HEAD OFFICE, FOR FISH, FISH MEAL, FISH OIL AND VESSELS OUR ISTAN-
BUL ADDRESS MUST BE CONTACTED. 

EBK 43/1963 

ÇINAR BASIMEVİ 

İstanbul 
F : 123 K*. 


