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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
10 Eylül Çarşamba günü başlayacak olan yeni bir projenin heyecanı içindeyiz. Diş Hekimi Sayın Didem
Boral , kulübümüz adına Edirne erkek yetiştirme yurdu öğrencilerine ağız sağlığı taraması yapacak ve ağız hijyeni
eğitimi verecektir. Projeye Colgate firması da sponsor olarak katkıda bulunacaktır. Tarama sonucu tespit edilen diş
hastalıkları Dt. Didem hanım tarafından tedavi edilecektir. Sayın Boral’a bu özverili davranışı nedeniyle kulübüm
adına şükranlarımı sunuyorum.
09 Eylül Salı günü Eşlerimiz tarafından Acar Tesislerinde bir iftar yemeği tertip edildi. Geniş katılımlı ve
Ramazan gecelerine uygun güzellikteki yemek organizasyonu nedeniyle eşim Zerrin ve saygıdeğer Rotaryen eşleri
hanımefendilere teşekkür ediyorum.
Her Ramazan kulübümüz tarafından verilen Kızılay iftar yemeği geleneği bu yılda devam etmektedir. Konu
ile ilgili olarak bizlere yardımcı olan GDB Đrfan Kızanlık dostuma teşekkür ederim.
08 Eylül Pazartesi günü okullar açıldı. Tüm öğrencilere 2008-2009 eğitim yılında başarılar diliyorum.
Guv.Yrd. Kenan TÜRKANTOS eşi ile birlikte kulübümüzü ziyaret etmek istiyor. Bu nedenle Program Komite
Başkanımız Oktay Alemdar eşli iftar yemeği hazırlıklarına başladı. Tarih tüm üyelerimize duyurulacaktır.
14 Eylül Pazar günü Saat 11.00 de Edirne Bulgar Kilisesinin açılış töreni vardır. Aynı tarihte Bulgaristan
Pyrgos Kulübü ile birlikte Bourgas şehrinde olacağımdan toplantıya kulübümüzü temsilen GDB Şükrü CĐRAVOĞLU
gidecektir. Değerli üye arkadaşlarımın Şükrü’yü yalnız bırakmayacaklarını ümit ediyorum.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
DUYURULAR :
•
•

•
•
•

Bölge sekreterliğinden 03 Eylül günü gelen yazıda 2420. Bölgede Kulübümüzün de içinde
olduğu 12. Grup kaldırılıp , Rtn Kenan TÜRKANTOS’un Guvernör Yardımcısı olduğu 2.Gruba
ilave olduğumuz belirtilmektedir.
2420 Bölge RYLA Komitesi 13 Eylül 2008 Cumartesi günü RYLA Eğiticilerinin Eğitimi programını
BEYOĞLU ROTARY KULÜBÜ himayesinde Đstanbul ‘da Rotary Merkezimizde düzenliyor. Kulüp
üyelerimizden veya çevrelerinde tanıdıklarından, bu programa gönüllü olarak katılmak isteyen,
eğitim geçmişi olan, profesyonel olarak eğitim faaliyetlerinde bulunan veya gençlerle liderlik
konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmak isteyenlerin bu programa katılmalarını önemle rica
ediyorlar.
GDB Đsmet Açıkgöz’ün annesi başarılı bir operasyon geçirmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizle
acil şifalar temenni ediyoruz.
GDB Oktay Alemdar’ın annesi rahatsızlık geçirmiştir. Şu anda çok iyi durumdadır. Alemdar ailesine
geçmiş olsun diliyoruz.
Đstanbul Rotary Kulübü üyesi Rtn. Sacit KATLANDUR vefat etmiştir. Merhuma
tanrıdan rahmet , kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
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0 284 225 23 66
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 BUNLARI BĐLĐYORMUSUNUZ

?

•

General Douglas MacArthur'un Batı Cephesıne atanmak için yaptığı iki başvuru da reddedilmiş. Ama yılmak
bilmeyen MacArthur üçüncü kez başvurmuş ve böylelikle tarih kitaplarına geçmeyi başarmış....

•

Basketbol yıldızı Michael Jordan lisedeyken basketbol takımından atılmış...

•

Ünlü opera sanatçısı Enrico Caruso'nun annebabası, oğullarının hep mühendis olmalarını istemişler.
Caruso'nun müzik öğretmeni ise, onun sesinin hiç iyi olmadığını ve şarkı söylemesinin olanaksız olduğunu
söylemiş....

•

Albert Einstein 4 yaşına kadar konuşamamış. Okumayı ise yedi yaşında öğrenebilmiş. Öğretmeni
Einstein'ı tanımlarken şu ifadeleri kullanmış: "Kafası çok yavaş çalışıyor. Üstelik çok asosyal ve
aptalca düşlerin peşinde bir serseri." Okuldan atıldığı için de Zürih Politeknik Okuluna kabul
edilmemiş....

•

Decca plak şirketi, ünlü Đngiliz rock grubu Beatles ile çalışmayı reddettiğinde şöyle bir açıklama yapmış:
"Tarzlarından hiç hoşlanmadık. Onlardan çok daha iyi gruplar var."...

•

Alexander Graham Bell 1876 yılında telefonu icat ettiğinde, kimse telefonu kullanmak istememiş.
Başkan Rutherford Hayes ise bu konuda şunları dile getirmiş: " Çok gülünç bir buluş. Böyle bir aleti
kim kullanır ki?"...

•

Đşitme kaybı geçen yıllarla giderek artan Ludvig van Beethoven, 46 yaşında tamamen sağır olmuş. Ancak,
en büyük bestelerini-bu besteler arasında beş önemli senfoni vardır- yaşamının son yıllarında yapmış...

•

"Bence dünya pazarında ancak 5 bilgisayara yer var." (Thomas J Watson, IBM,Yönetim Kurulu
Başkanı.)

•

"Telefon denen bu aletin o kadar çok eksiği var ki, ona bir iletişim aracı demek ciddiyetten uzaktır. Bu aletin
bizce hiçbir değeri yoktur. (Western Union dahili memorandum, 1876)

•

"Petrol çıkarmak için kuyu açmak mı? Yani toprağı delip petrol aramaktan mı söz ediyorsun? Sen
delisin!" (Edwin L.Drake 1859'da bazı kuyu açıcılara iş teklifi götürdüğünde, onlar ona bu cevabı
vermişlerdi.)

•

"Gelecekteki bilimsel ilerlemeler ne olursa olsun, insanlık Ay'a asla ulaşamayacaktır." (Dr.Lee De Forest,
vakum tüpünün kaşifi ve televizyonun babası.)

•

"Lokomotiflerin posta arabalarından iki kat daha hızlı gidebileceği hakkında beslenen kanaatten
daha saçma ne olabilir?" (The Quarterly Review,England (March 1825)

•

"Ameliyatlarda acının dindirilmesi aptalca bir hayaldir. Onu aramaya çalışmak saçmalıktır. Ameliyatlardaki
bıçak ve acı hastaların zihninde ebediyen birlikte yaşayacak iki kelimedir." (Dr.Alfred Velpeau (1839) French
surgeon)

•

"Đnsanların Ay'a seyahat edebileceklerini düşünmek, fırtınalı Kuzey Atlantik Okyanusunu buharlı
gemiler kullanarak geçebileceklerini düşünmek gibidir." (Dr. Dionysus Lardner (1838) Professor of
Natural Philosophy and Astronomy, University College,London)

•

"Ay'a roket göndermek gibi aptalca bir fikir, habis uzmanlaşmanın düşünceye karşı kapıları sımsıkı kapalı
hücrelerde çalışan bilimcileri hangi saçma noktalara götürebileceğinin bir örneğidir."(A.W.Bickerton (1926)
Professor of Physics and Chemistry, Canterbury College, New Zealand)

•

"Đyi bilgilenmiş kimseler bilirler ki, sesi teller üzerinden nakletmek imkansızdır, bu mümkün olsa bile
böyle bir şeyin pratik bir değeri olamaz." (Editorial in the Boston Post 1865)

•

Blue Book Mankenlik Ajansı'nın yöneticisi olan Emmeline Snively 1944 yılında Norma Jean Baker'a (Marilyn
Monroe),"Bence sen ya sekreterlik yap ya da evlen; bu işi başaramazsın" demiş

DÜNYANIN EN KOMĐK KAZASI
Sayın şantiye şefim;
Đş kazası tutanağına planlama hatası diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Şu
anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi olmuştur:
Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. Đnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık
250 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağı indim, bir varil buldum, ona
sağlam bir ip bağladım, altıncı kata çıktım. Đpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve
ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. Đpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları
varile doldurdum. Aşağı indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. Đpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda
buldum. Nasıl bulmayayım? Ben yaklaşık 70 kiloyum. 250 kilogramlık varil süratle aşağıya düşerken beni yukarı
çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim. Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki
kaburgamın bu sırada kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı.
Parmaklarım da bu sırada kırıldı. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. Varil hafifleyince,
bu sefer ben aşağı inmeye varil yukarı çıkmaya başladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın
kavalkemiği de bu sırada kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim. Başımı yukarı kaldırdığımda boş varilin
süratle üzerime geldiğini gördüm. Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum. Bayılmışım, gözümü hastanede
açtım. Cenab-ı Hak'tan tüm kullarını böyle görünmez kazalardan korumasını diler, hürmetle ellerinizden öperim.
Duvarcı ustanız ...
GERÇEKLER.........
Farz edin ki,her sabah hesabınıza 86.400 YTL kredi veren bir banka bir günden diğerine hiç bakiye devretmiyor.
Tutarı ne olursa olsun,kullanmadığınız bakiye miktarını her bir durumda ne yapardınız? Tabii ki son kuruşuna kadar
çekerdiniz.
Aslında hepimizin bir bankası var.
Adı: ZAMAN
Her sabah hesabınıza 86`400 saniye kredi veriyor.
Her akşam ise iyi şeylere yatırım yapamadığınız kısmını kaydediyor.
Hiç devretmiyor. Kredi miktarından bir kuruş fazla kullanana bir hesap açıyor.
Her akşam günün bakiyesini yakıyor. Eğer günlük depozito varsa bu zarar sizindir.
Geriye dönüş yok."Yarından avans çekmek" yok.
Bugünü bugünkü depozitonuzla yaşamalısınız. Ona yatırım yapın mutluluk ve başarı olarak geri dönsün.
Zaman akıp gidiyor - gününüzü gün etmeye bakın!!
BĐR SENE’nin kıymetini anlayabilmek için sınıfta kalan birine,
BĐR AY’ın kıymetini anlayabilmek için,prematüre bir babaya sorun.
BĐR HAFTA’nın değerini anlayabilmek için haftalık bir dergiye,
BĐR DAKĐKA’nın kıymetini anlayabilmek için treni henüz kalkmış birine,
BĐR SANĐYE’nin kıymetini anlayabilmek için, bir kazayı yapana sorun.
BĐR MĐLĐSANĐYE’nin kıymetini anlayabilmek için Olimpiyat kazanan bir kişiye sorun.
Sahip olduğunuz her anı değerlendirin. Daha fazla değer biriyle, zamanınızı harcamaya değecek kadar özel biriyle
paylaşın.
Şunu unutmayın ki zaman hiç kimseyi beklemez.
Dün artık mazi oldu.
Yarın ise muamma.
Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir armağan...

☺ ARAPÇA VE FARSÇA FUTBOL TERĐMLERĐ
Taaruz-u beleş (Ofsayt)

Vaziyet-ül madara (Hezimet)

Cenaze-tül Mefta-i kurre (Ölü top)

Darbe-i abes (Faul)

Müsabaka-i hicret-ül gurbet (Deplasman maçı)

Akibet-ul Hüzzam (Elenme)
Sut-tül minare (Hava Topu)

Darbe-i müstehcen (Elle oynamak)

