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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; Bu akşam Rotary’e yakışır güzellikte bir devir teslim töreni gerçekleştirdik. Katılan tüm
dostlar ve saygıdeğer eşlerine , bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize çok teşekkür
ediyorum. 1 Temmuz 2009 tarihi itibarı ile resmen göreve başlayacak olan sevgili Cengiz’e başarılar diliyorum. Bu
gün toplantıda sizlere dağıttığımız kitapçık dönemimizin hizmet envanterini içermektedir. Oldukça zorlu bir
çalışmanın ürünü olan bu kitapçık Kulübümüz için önemli bir anı olacağını ümit ediyorum.
Sevgili Dostlarım önümüzdeki hafta 23 Haziran Salı günkü toplantıya tüm dönem boyunca ilk defa Rotary
dışı bir sebeple katılamayacağım. Toplantıyı Gelecek Dönem Başkanımız sevgili Cengiz yönetecek. 30 Haziran
Salı günü sizlere Başkan olarak son defa hitap edeceğim.
Sevgili Dostlarım , dönem başından beri çeşitli nedenlerle toplantılara devam edemeyen Ekrem Ruhi Balta
ağabeyimiz , Ahmet Çelik ve İlhan Toksöz dostlarımızın istifaları yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.
u anda 3 adet devamdan muaf üyemiz ile birlikte üye sayımız 28 kişidir. Üye sayımızı nitelikli üyelerle
arttırmamız Kulübümüz için çok önemlidir. Siz sevgili dostlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceğinize eminim.
Sevgili Dostlarım Aleksandrapolis Rotary Kulübü Uyuşturucu bağımlıları tedavi merkezine destek amacı ile
20 Haziran Cumartesi günü saat 21.30.da Aleksandrapolis “HORIZON” Barda bir gece düzenliyor. Geçen
bültende ilan ettiğimiz gibi İlk içkinin 20 Euro olduğu ve Latin müziğinin önemli temsilcisi olan orkestranın
katılacağı gecede nostaljik müzik eşliğinde dans edebilirsiniz. Kulüp Başkanı kaç kişi katılacağımızı öğrenmek
istiyor en kısa zamanda bana ya da Serhad’a bilgi verirseniz sevinirim.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
ÖZLÜ SÖZLER :

- Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma. (Rus Atasözü )
- Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. (İtalyan atasözü )
- Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma. (İsrail atasözü )
- Evlilik bir kale gibidir. Dışardakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar. (Çin atasözü )

Önümüzdeki toplantımız 23 Haziran Salı günü Saat 20.00 de Rotary evinde

HAZĐRAN AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DOSTLUK AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Kenan TÜRKANTOS ve eşi
Mehmet Görkey ve eşi
Ivalyo NEDELÇEV
Nazan Erda ve eşi
Kevork ANTONIAN ve eşi
Dimitar KATCHULKOV
Kemal KUTLU , eşi ve kızı
Vecdi
Uğur ÖZBEK ve eşi
Erol BALKAN ve eşi
İlker ERBİL
Berk CİRAVOĞLU

Guv.Yrd.
GLD Guv. Yrd.
Bulgaristan Cum Edirne Kons Yrd.
Mimarsinan RK Bşk
Didimotiko RK Bşk
Pyrgos RK Bşk
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Pyrgos RK
Mimarsinan RK
İşadamı
Em. Başbakanlık danışmanı
Öğrenci
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GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
27 Haziran

Tuğberk Altuntaş

Doğum günü

KUTLUYORUZ …

ATTENDANCE GETİRENLER
Kemal Karakuş

teşekkürler………………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Altan Bayram , Demirkan Çağlayan , Hasan Altuntaş
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
İrfan Kızanlık
DEVAM YUZDESİ
YUZDES : %92
Rotary Bilgileri ……………….

YENİ ÜYE ÖNEREN KİİNİN GÖREVLERİ
1. Önermek istediği kişiyi önceden bir kaç Rotary toplantısına davet etmek.
2. Yeni üye olacak kişiyle bir veya birkaç bilgilendirme/yönlendirme toplantısına katılmak.
3. Yeni üyeyi birinci ay içerisinde her hafta diğer kulüp üyelerine tanıştırmak.
4. Yeni üyeyi sürmekte olan tüm kulüp hizmet projelerinde yer almaya teşvik etmek.
5. Yeni üyenin kulüp tarafından hamiliği yapılan Rotaract ve Interact kulüp toplantılarına katılımını teşvik
etmek.
6. Yeni üyenin, Grup İnceleme Değişim veya Gençlik Değişim gibi uluslararası programlarda yer alabilmesine
imkan sağlamak.
7. Yeni üyenin diğer kulüpleri ziyaret etmesini teşvik etmek ve Rotary usullerini, dostluk ilişkilerini
öğrenmesine yardımcı olmak.
8. Yeni üye ve eşinin kulübün sosyal faaliyetlerine katılmalarını, yemeklere ve özel toplantılara gelmelerini
sağlamak.
9. Yeni üye ile eşinin Bölge Konferansı’na katılmalarını sağlamak.
10. Yeni üyenin aktif bir rotaryen olabilmesi için kendisine özel bir kişi olduğunu hissettirecek şekilde gibi
davranmak.
Yeni üye öneren kişi, yukarıda yazılı olanları yerine getirdiğinde, yeni üye olan veya olacak kişinin de varlığıyla
Rotary’nin daha da güçlendiği görülecektir.
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

TIKANDI BABA
Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes
bir şeyler istiyor. Tıkandı baba, çay getir Tıkandı baba, oralet getir gibi . Bu durum Sultan Mahmut'un dikkatini
çekmiş. Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı baba meselesi? Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı baba Anlat
baba anlat merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi. Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya; Bir gece
rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az
akıyordu. "Benimki de onlarınki kadar aksın" diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım.
Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı. Bu sefer içimden " Onlarınki kadar akmasa da olur,
yeter ki eskisi kadar aksın" dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı. Ben yine açmak
için uğraşırken Cebrail göründü ve Tıkandı baba, tıkandı. Uğraşma artık, dedi. O gün bu gün adım "Tıkandı baba"
ya çıktı ve hangi işe elimi attıysam olmadı. imdide burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz. Tıkandı baba'nın
anlattıkları Sultan Mahmut'u etkilemiş. Çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve adamlarına ; Her gün bu adama bir
tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin altında bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam edeceksiniz.
Sultan Mahmut'un adamları peki demişler ve ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı baba'ya
baklavaları vermişler. Tıkandı baba baklavayı almış , bakmış baklava nefis. " Uzun zamandır tatlı da yiyememiştik.
öyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim" diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış evin yolunu tutmuş. Yolda
giderken "Ben en iyisi bu baklavayı satayım evin ihtiyaçlarını gidereyim" demiş ve işlek bir yol kenarına geçip
başlamış bağırmaya Taze baklava, güzel baklava ! Bu esnada oradan geçen bir Yahudi baklavaları beğenmiş. Üç
aşağı beş yukarı anlaşmışlar ve Tıkandı baba baklavayı satıp elde ettiği para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını
karşılamış. Yahudi baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklava almış yerken ağzına bir şey gelmiş. Bir bakmış ki
altın. aşırmış, diğer dilim diğer dilim derken bir bakmış her dilimin altında altın. Ertesi akşam Yahudi acaba yine
gelirmi diye aynı yere geçip başlamış beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklavayı
getirmişler. Tıkandı baba yine baklavayı satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş. Yahudi
hiçbir şey olmamış gibi Baba baklavan güzeldi. Biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım, demiş. Tıkandı
baba da Peki, demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı babaya her akşam baklavalar gelmiş ve Yahudi de her akşam
Tıkandı baba'dan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut ; Bizim Tıkandı baba'ya bir
bakalım, deyip Tıkandı baba'nın yanına gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleri ile içeri girmiş. Girmiş girmesine ama
birde ne görsün bizim tıkandı baba eskisi gibi darmadağın. Sultan; Tıkandı baba sana baklavalar gelmedi? mi,
demiş
Geldi sultanım
Peki ne yaptın sen o kadar baklavayı?
Efendim satıp evin ihtiyaçlarını giderdim, sağolasınız, duacınızım.
Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. Anlaşıldı Tıkandı baba anlaşıldı, hadi benle gel, deyip almış ve Devletin hazine
odasına götürmüş.Baba şuradan küreği al ve hazinenin içine daldır küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir,
demiş. Tıkandı baba o heyecanla küreği tersten hazinenin içine bir daldırıp çıkarmış ama bir tane altın küreğin
ucunda düştü düşecek. Sultan demiş; Baba senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git
onlar sana ne yapacağını anlatırlar demiş ve askerlerden birini çağırmış Alın bu adamı Üsküdar'ın en güzel yerine
götürün ve bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe arasını ona verin demiş. Padişahın
adamları "peki" deyip adamı alıp Üsküdar'a götürmüşler. Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım, demişler.
Baba, şu yamuk, bu küçük, derken kocaman bir kayayı beğenip almış eline Ne olacak şimdi, demiş Baba sen bu
taşı atacaksın ne kadar uzağa giderse o mesafe arasını padişahımız sana bağışladı.demiş. adam taşı kaldırmış
tam atacakken taş elinden kayıp başına düşmüş. Adamcağız oracıkta ölmüş. Askerler bu durumu Padişaha haber
vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmut o meşhur sözünü söylemiş; "VERMEYİNCE MABUD, NEYLESİN SULTAN
MAHMUT"

GÜNÜN SÖZÜ
Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur Ona öğretin
Bilen ve bildiğini bilmeyen, uykudadır Onu uyandırın
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen, aptaldır Ondan sakının
Bilen ve bildiğini bilen, liderdir Onu izleyin
K'ung-Fu-tzu

HAYAT DERSİ
Küçük kız kendini bildiği günden beri annesinden büyük bir şefkat görmüş ve ondan duyduğu sözlerle, pamuk
prensesten daha güzel olduğuna inanmıştı. Ona göre, nur yüzlü ve badem gözlüydü. Bir tanecik yavrusuydu her
zaman. Ama ilkokula başlayınca işler değişti. Arkadaşları, onun hiç de güzel olmadığını, hatta çirkin bile
sayıldığını söylemekteydi. Küçük kız, ilk önceleri onlara inanmadı. Çünkü herkes birbirini kıskanıyordu. Ama bir
kaç yıl içinde gerçeklerle yüzleşti. Annesinin bir pamuğa benzettiği yüzü, çiçek bozuğu bir cilde sahipti. "Badem"
dediği gözleri ise şaşıydı. Vücudu da bir serviyi andırmıyordu. Demek ki annesi onu aldatmış ve yıllar yılı
çekinmeden yalan söylemişti. Genç kızın anne sevgisi, kısa bir süre sonra nefrete dönüştü. Evlenme çağına
gelmiş olmasına rağmen yüzüne bakan yoktu. Üstelik de gözleri, bütün tedavilere rağmen düzelmiyordu. Genç
kız, doktorların gizlice yaptığı konuşmalardan kör olacağını anladığında çılgına döndü ve kendisini hâlâ çocukluk
yıllarındaki ifadelerle seven annesinin bu yalanlarına dayanamayıp evi terk etmeye karar verdi. Fakat annesi, uzak
bir yerde iş bulduğunu söyleyerek ondan önce davrandı. Ve kazandığı paraları bir akrabasına gönderip, kızına
bakmasını rica etti.
Genç kız bir süre sonra görmez oldu. Karanlık dünyasıyla baş başaydı. Bu arada annesini hiç merak etmiyordu.
Yalancıydı annesi, ölse bile bir kayıp sayılmazdı. Bir gün doktorlar, uygun bir çift göz bulduklarını söyleyerek kızı
ameliyat ettiler. Ancak o, gözünü açtığında yine aynı yüzü görmekten korkuyordu. Fakat kör olmak zordu. En
azından kimseye yük olmazdı. Genç kız, ameliyat sonunda aynaya baktığında, müthiş bir çığlık attı. Karşısında bir
dünya güzeli vardı. Gerçekten de harika bir kızdı gördüğü.
Yüzündeki bozukluklar tamamen kaybolmuştu. Çok kemerli olan burnu düzelmiş, kepçe kulakları normale dönmüş
ve yaban otlarını andıran saçları, dalga dalga olmuştu. Genç kız, yanındaki yaşlı doktora sevinçle sarılarak
- Sanki yeniden dünyaya geldim!. dedi. Yüzümde hiçbir çirkinlik kalmamış. Estetik ameliyatı siz mi yaptınız?
Yaşlı doktor
- Böyle bir ameliyat yapmadık kızım!. diye gülümsedi.
Annenin bağışladığı gözleri taktık. Sen, O' nun gözünden gördün kendini!..
YAANMI HİKAYELER
California'daki Pacific Palisades adlı okulda okuyan çocukların velileri bütün okulu ve öğretmenleri dava ediyor,
çünkü bütün dönem boyunca 15 ile 30 gün arasında devamsızlık yaptıkları halde çocuklarının derslerden
kalmalarını kabul etmiyorlar... Velilerin neredeyse tehdite varan itirazlarıyla baş edemeyen okul yönetimi, en
sonunda telesekreter mesajını aşağıdaki şekilde değiştiriyor, ve "YILIN TELESEKRETER MESAJI" ödülünü
kazanıyor.
Merhaba! Pacific Palisades'e hoşgeldiniz. Bu otomatik mesajdır. Lütfe seçenekleri tek tek dinleyerek istediğiniz
departmanla ilgili tuşa basınız.
-- Çocuğunuzun neden devamsızlık yaptığı konusunda yalan söylemek için 1'e
-- Çocuğunuzun neden ödevlerini yapmadığı konusunda yalan söylemek için 2'ye
-- Bizim hangi konularda işe yaradığımızı belirtmek için 3'e
-- Evinize gönderilen ve alıcı imzanız üzerinde olduğu halde almadığınızı iddia ettiğiniz uyarı mektupları için 4'e
-- Müdür ve diğer yetkililere küfür etmek için 5'e
-- Çocuğunuzu her sabah en az 10 dakika bekleyen okul otobüsü hakkındaki şikayetleriniz için 6'ya
-- Süper kabiliyetli mükemmel çocuğunuzun beceriksiz öğretmeninden yakınmak için 7'ye
-- Bıraksanız bütün okulu yiyecek çocuğunuzun yetersiz bulduğu okul menüsünden şikayet etmek için 8'e basınız.
Çocuğunuzun gerçek bir dünyada yaşadığının farkındaysanız ve sorumluluk almayı öğrenmesini istiyorsanız, bunun için de
ona verilen ödevleri zamanında ve tam olarak yapmasının çok önemli olduğuna inanıyorsanız, ayrıca eğitimim ilk önce
ailede başladığının bilincindeyseniz, artık telefonu kapatabilirsiniz. İyi günler dileğiyle.

ÇİÇEKLERİN DİLİ
SARDUNYA İçin rahat olsun, her zaman yanındayım!
PAPATYA Temiz bir kalbin simgesi.
YASEMİN Güzel ve çekicisin.
GÜL Sevgiyi ifade eder.
KARANFİL (SARI) Beni hayal kırıklığına uğrattın!

