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Toplant No:
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Bülten No: 1499

Erdal ATAÖZDEN (2.grup .Guv.Yrd.)

Kurulu : Mart 1977

Tüm ö rencilere yeni ö retim y

Charter : Mart 1980

nda ba ar lar dileriz.

Eylül ay n son toplant nda ilimizde bulunan ilkö retim okullar na yapabilece imiz katk lar
görü üldü. Gerekirse okullara gidilerek inceleme yap lmas na karar verildi.
Yunanistan ve Bulgaristanda bulunan karde kulüplerimizi ziyaret etme konusu görü üldü.
lk olarak Bulgaristan Svilengrad Rotary Kulübünü belirlenecek bir tarihte ziyaret etme fikri a rl k
kazand .

Bültenimiz_4 sayfad r
28. ubat 2015 itibar yla Dünyada 1.207.102 Rotaryen ve 34.823 kulüp bulunmaktad r.

MAZERETL ÜYELER

Z

ARAMIZDA GÖREMED KLER

Z

:

Atakan SEZER - smail GÜMÜ DERE – Oktay ALEMDAR

:

Ahmet ÇEL K– Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil ALTU

– Kaan UZUNCA

Mehmet EREN- Re at AYAN – Tar k ETKER
DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER

:
Z

:

% 55.oo
08 EK M Birce C RAVO LU

Do um Günü

10 EK M Serhad CEYLAN

Do um Günü

Önümüzdeki hafta toplant
Ba kan : Demirkan ÇA LAYAN
Gel.D.B : Ahmet ÇEL K
Bülten irtibat : Faruk ETKER

KUTLARIZ…

z: 06.Ekim.2015 Sal Saat 20.oo de Hilly Otelde

Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Geç.D.B. : Cengiz TU LU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

KA AR PEYN

N H KAYES ...

Bundan 100 y l önce Selanik'te yap lm

r.Vatan Türkiye'dir. O zamanlar Bulgaristan da bir Türk eyaleti idi ve

Balkanlarda büyük çapta koyunculuk yap ld

için o ölçüde de peynir yap rd .

Ka ar peyniri Selanik'te bir tesadüf eseri olarak Ra el isminde bir Yahudi k
bir beyaz peynir yap

taraf ndan bulunmu tur. Babas büyük

olan Ra el, bir gün beyaz peynir için haz rlanan büyükçe bir

teleme kitlesini kaza ile içinde kaynar su bulunan kazana dü ürmü ve bunu ç kar ncaya kadar teleme kitlesi erircesine
yumu am

r.

Ra el, telâ la bu ha lanm

teleme kitlesini tesadüfen tezgâh üzerinde bulunan bir yo urt karavanas na koyup s

bast rarak içinde hava kalmayacak ekilde kal plam
"ek iyip olgunla maya" b rakm

ca

ve üzerini örterek "ihtimar"a, öz Türkçe deyimle bir nevi

r.

Ra el, böylece beyaz peynirden daha lezzetli ve boyas z, tabii bir ekilde sar renkli bir peynir elde edince durumu
babas na bildirmi ve ba na gelenleri anlatm
parças

r. Babas da, elde edilen bu yeni peynir çe idini pek be enmi ve bir

al p hahama götürmü tür.

Musevî dininde yenilip içilecek maddelerin haham taraf ndan muayenesi ve onun yenmeye veya içilmeye elveri li olup
olmad

karar

vermesi gerekir. Yenilip içilmeye elveri li ise "Ka ar", de il ise "Turfa"

hükmü verilir. Bugün bile Musevî dükkân ve kasaplar nda sat lan yiyecek maddelerinde bilhassa tavuk ve etlerde
haham taraf ndan vurulmu Ka ar damgas vard r.
Mutaass p Museviler bu damgay görmedikçe tavuk ve et yemezler.
Selanik'teki Yahudi peynircinin k

Ra el'in buldu u lezzetli ve sar renkli yeni peyniri görüp tadan haham da pek

be endi i bu yeni peynire "Ka ar" yani yenilebilir, demi ve böylece bu yeni peynirin ad da
ka ar olarak kalm

r.

Bu peynire ka kaval ismi de verilir. Bu ismin de kökü yine Selanik'tir. O tarihlerde Selanik, Türkiye'nin
en geni d

ticareti olan en büyük bir liman idi. Orada talyan peynirleri de sat lmakta,bilhassa Caccio-Cavallo

peyniri pek be enilirmi . Bu yeni peynirde Caccio-Ca-valloya benzedi i için ona da Caccio-Cavallo "Kaçyo Kavallo" dan
de

tirilmi olarak "Ka kaval" demi lerdir. Bu isim Balkanlarda yay lm , fakat pek çok Yahudinin bulundu u

memleketimizde ka ar ismi tutulmu tur.
Yeni peynire haham taraf ndan ka ar hükmü verilince baba-k z ertesi y l piyasaya 750 okka, yani bir tona yak n ka ar
peyniri ç kararak bu yeni peyniri yaymaya ba lam lard r.
Bugün memleketimizde Edirne, K rklareli, Ke an, Bursa, Uluda , Afyon ve Kars'ta bol miktarda ka ar peyniri
yap lmaktad r.

KALE

ve DOSTLARIM

Kaleiçi’nde geçti çocuklu um gençli im
Orada güçlendi benli im
Havradaki muhte em dü ünlerde
Geçti Gençli im
Doktor Samil Horas ile Di çi Matatyayla
Marko amcan n peyniri,Naftalinin kahvesiyle
Pulin Bayram nda Moiz amcan n ekeriyle
Geçti Gençli im
Kap kom umuz Hay m amca.madam Sara ve Rozayla
Güzelim konaklar yla ve k zlar yla
Beni sigaraya ba latan sevgili Bohor Avigdor ile
Geçti Gençli im
Nurlarda yatan güzeller güzeli Lusi ile
Edirne Lisesinin iftihar Jak ve Niso Kaneti ile
Bal kpazar

n güzeli Donna ve da Benromano ile

Geçti Gençli im
Kuyumcu Albert ve k z karde leriyle
Havran n kar

ndaki güzel Madam ile

Rahmetli Nesim Malki ile
Geçti Gençli im
Sevgili Moiz Amario Liko ve Violet Kan ile
f arkada m kibar insan Yuda Pinto ile
Kap kom umuz Hazmonay,Menahem Kaneti ile
Geçti Gençli im
Can dostlar m Marko ,Eti ,Sali ve Albert ile
simlerini hat rlayamad

m nice arkada lar mla

Ne güzeldi o günler anayla babayla
imdi an yorum ço unu duayla
Daha dün çelik çomak oynuyorduk
Bo kald km Behzat Beye ç rakt k
Herkes tatil yaparken eczac

efik Amcama kalfayd k

Yine de mutluyduk çünkü daha çocuktuk
Ar yorum o günleri gözlerim ya arm
Nas l aramam ki ya olmu Altm .
8.8.2000

Suat ÖNENGÜT

HENRY MART

TÜFE

.

Üzerinden 140 küsur sene geçti i halde bat da hala bu tüfeklerle ava ç
olarak kullan r ..Osmanl

n kulland

r . gösteri at

ve keskin ni anc tüfe i

tüfeklerde sultan Abdülaziz in tu ras vard ve ni angah Osmanl cayd ..

Osmanl devletinin orduda bir dönem kulland

efsanele mi piyade tüfe i Amerikan yap

Henry Martini 1875

nda al nan tüfekler 1880 lerin sonuna kadar kullan ld .Almanya dan al nan Mauser tüfeklerinin gelmesiyle gözden
dü mü tür .özellikle Plevne sava nda tüfeklerin tesir menzili Ruslar n kulland

tüfeklerden 2 kat fazla oldu u için

Ruslar çok zayiat verdiler .bizim tüfekler 400 metre Ruslar n tüfekleri 200 metre . sava ta biz yenildi imiz halde
.bizim asker kayb

z 10 bin Ruslar n asker kayb 40 bin .sultan Abdulaziz donanmay yeniledi i gibi orduda kullan lan

tecizat da yenilemi ti .bu tüfekler onun zaman nda al nm
TÜFE

r.

N TEKN K ÖZELL KLER

tüfek boyu -124.5 cm
a rl k bo ken 3 kilo 820 gr süngü tak yken 4 kilo 290 gr
mermi çap -11.4 mm
dakikada 12 mermi at yor tek tek
tesir menzili- 400 metre
azami menzil -1700 metre
men ei -Amerika birle ik devletleri Rhode adas
dünyada kullanan ülkeler -Amerika -Osmanl -Rusya - ngiltere
Tüfe in mekanizmas

ilk geli tiren Henry O. Peabody .Henry ad ordan geliyor ."Friedrich von Martini," adl bir

sviçreli de tüfe i daha geli tirmi . Martini ismi de oradan geliyor .yani icat 2 ki inin eseri .
Tüfek efsanele mi türküler bile yak lm

r. mesela Drama köprüsü türküsü

Drama Köprüsü Bre Hasan Gecemi Geçtin
Ecel

erbetini Bre Hasan Ölmeden

çtin

Anadan Babadan Bre Hasan Nas l Vazgeçtin Hasan
At Martini Debreli Hasan Da lar

nlesin

Drama Mahpusunda Bre Hasan Nam n Yürüsün
Drama Köprüsü Bre Hasan Dard r Geçilmez
So uktur Sular Bre Hasan Bir Tas

çilmez

Anadan Geçilir Bre Hasan Yardan Geçilmez
At Martini Debreli Hasan Da lar

nlesin

Drama Mahpusunda Bre Hasan Nam n Yürüsün
Mezar Ta lar

Bre Hasan Koyun Mu Sans n

Adam Öldürmeyi Bre Hasan Oyun Mu Sand n
Drama Mahpusunu Bre Hasan Evin Mi Sand n
At Martini Debreli Hasan Da lar

nlesin

Drama Mahpusunda Bre Hasan Nam n Yürüsün

Osmanl devletinin Plevne müdafaas nda kulland

1870 model Henry Martini tüfekler Amerikan üretimi ilk arkadan

dolmal yivli tüfekler tesir menzili 400 metre idi Ruslar n tüfekleri ise 200 metre idi adamlar Plevne ye
yakla amad lar bile çok zayiat verdiler bu tüfekleri büyük padi ah sultan Abdülaziz sat n al p orduyu modernize
etmi ti .buda o tarihi belge al m belgesi sava ta yenildik ama Ruslar daha fazla zayiat verdiler . yay nlayaca m
filmde bu tarihi tüfe in sesini duyaca z yak ndan bakaca z ad na türkü bile yap lm

bu tüfekler Osmanl

ordusunda 1887 ye kadar kullan ld Alman mauserlerinin sat n al nmas yla gözden dü tü Plevne sava nda bizim
kayb

z 10 bin asker Ruslar n kayb 40 bin askerdir .....

