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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; Gerek hastanede ki yoğun çalışmalar gerekse Edirne Rotary Kulübü’ne yaraşır bir
başkanlık yapabilme telaşı nedeniyle geçtiğimiz 11 aylık bir süreçte tatil yapabilme şansı bulamadım. Başkanlığı
sevgili Cengiz’e devir ettikten sonra Zerrin ile birlikte tatile çıktık . Đlk defa Rotary dışı bir sebepten dolayı
katılamadığım resmi toplantıyı Gelecek Dönem Başkanımız sevgili dostum Cengiz yönetti. Cengiz’e çok teşekkür
ediyorum. Edirne dışında olmam nedeniyle 1224 nolu bülten de biraz gecikti . Hoş görünüze sığınıyorum.
Sevgili Dostlarım Kardeş Kulübümüz Mimarsinan RK Devir teslim töreni Đstanbul’da gezi teknesinde harika
bir atmosferde yapıldı. Kulübümüzden Zehra-Tamer Boral , Yasef Romano ile torunu Doris , Güzin-Şükrü
Ciravoğlu ve Tülay-Kaan-Serhad Ceylan dostlarımızın katıldığı tören gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku ve
neşe ile devam etti.
Sevgili Dostlarım Bu gün toplantıda sevgili Serhad’ın misafiri Galip Çalışkan Edirne’nin kardeş şehri
Lörrach ile Edirne arasında kurulan ilişkiler hakkında güzel ve faydalı bir konuşma yapmış Đlgi ile dinlenen
konuşmada ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği önemli bazı projelerin olabileceği konuşmacı
tarafından ifade edilmiş.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
DUYURULAR :
•

“Rotary Sağlık Meslek Lisesi” yapılmak üzere Đstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından 2420. Bölgeye
tahsis edilen arsa törenle kazıkları çakılarak teslim edildi.

•

17.06.2009 tarihi itibarı ile Rotary Tuzla Đşitme Engelliler Özel Okulu Milli Eğitime devredilmiştir.

•

Kenan Karakuş’un oğlu Onur okulunu bitirmiştir. Sevgili Onur’a çalışma hayatında başarı , sağlık ve şans
diliyoruz.

•

24.06.2009 tarihinde Bourgas Pyrgos Kulübü devir teslim töreni yapılacak

•

29.06.2009 tarihinde Didimotiko Rotary Kulübü devir teslim töreni yapılacak.

•

03.07.2009 tarihinde Sivilengrad Rotary Kulübü devir teslim töreni yapılacak.
Önümüzdeki toplantımız 30 Haziran Salı günü Saat 20.00 de Rotary evinde
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ÖYKÜ (ASLA VAZGEÇME..)
Ewan 22 yaşına o sene basmıştı, kendinden emin çok zeki ve çok çekici bir genç adam olmanın asaletini
taşıyordu. 10 gün sonra Kore'deki bir savaşa katılmak üzere Đngiltere'den ayrılacaktı, hiçbir şeyden korkmuyordu
ama duygusallığı nedeniyle, ülkesinden ayrılma fikri zor geliyordu ona. Ağır adımlarla büyük kütüphaneden içeriye
girdi, bir kitap alıp oturdu ve okumaya koyuldu. Gerçekten de çok güzel temalara değinmiş etkileyici bir kitaptı
elindeki, ama daha da güzel olanı kitabı daha önce başkasının da okumuş ve bazı yerlere notlar almış olmasıydı.
Okuyanın notlar aldığı bölümler Ewan'i da derinden etkiliyor, notları okudukça sarsılıyordu. Kim olabilirdi bu?
Hemen kütüphane memuresine gitti ve daha önce kitabı okuyan kişinin kim olduğunu öğrendi. Holly adında bir
kadındı, adresini aldı ve eve varır varmaz bir mektup yazdı:
'Büyük Kütüphanede bir kitap okudum. Eklediğiniz notlar karşısında hayranlık duyduğumu belirtmeliyim. 10 gün
sonra Kore'ye gidiyorum, sizi tanımak ve sizinle mektuplaşmak istiyorum. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.'
Holly'den olumlu cevap geldi ve mektuplar ardı arkasına yazılmaya başlandı. Her yeni mektupta birbirlerinden
biraz daha etkileniyor, yüreklerini birbirlerine biraz daha açıyorlardı.
2 sene bu şekilde geçip gitti. Ewan ve Holly birbirlerine belki binlerce mektup yazmış, her mektuptan ayrı tatlar
almışlardı. Ewan'ın ülkeye geri dönme zamanı gelmişti, son mektubunda Holly'i görmek istediğini yazdı.
'Ancak seni tanıyabilmem için bana bir resmini gönder lütfen' diye ekledi. Holly buluşmayı kabul etti fakat resmi
göndermedi.
'Resmin ne önemi var ki? Bizi ilgilendiren kalplerimiz değil mi? Yakama kırmızı bir çiçek takacağım.' dedi.
Günler birbirini kovaladı ve Ewan ülkeye döndü. Trenden indiği ilk anda gözleri Holly'i aradı. Bir müddet bakındı,
sonra kalabalığın arasından şimdiye dek gördüğü en güzel kadın belirdi. Uzun boylu, çok güzel, uzun sarı saçlı,
masmavi iri gözleri ve mavi elbisesiyle muhteşem bir kadındı. Kadına doğru bir adım attı, ama yakasında hiç bir
şey yoktu. Kadın gözlerine baktı ve
'Merhaba denizci, benimle gelmek ister misin?' diye sordu.
Tam o sırada güzel kadının omzunun üzerinden, yakasında kırmızı çiçek olan kadını gördü. Kısa boylu, şişman
sayılacak kiloda, gri kısa saçlı, tozlu uzun pardösüsü ve kalın bilekleriyle öylece duruyordu. Ewan şaşkındı, az
önce hayatında gördüğü en güzel kadından bir teklif almıştı ancak karşısında da yüreğine aşık olduğu kadın
duruyordu. Kendini toparladı ve yanından geçen dünyalar güzeli kadına aldırmadan ilerledi. Elinde Holly'le
birbirlerini tanımalarını sağlayan kitap vardı. Elini uzattı, 'Merhaba Holly' dedi gözlerinin içi gülerek. 'Pardon' dedi
kadın. 'Ben Holly değilim. Az önce buradan geçen sarı saçlı mavi elbiseli bayan yakama bu çiçeği taktı ve bunun
hayatının sınavı olduğunu söyledi. Sizi garın çıkışındaki cafe'de bekliyormuş.. .'
'' HAYATA DEĞER BĐR YAŞAM,''SEVMEYE DEĞER BĐR AŞK'', DOSTLUĞA DEĞER BĐR ARKADAŞLIKTAN
ASLA VAZGEÇME..!! ''
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 212 63 45
recayiaran@yahoo.com

ĐLGĐNÇ KARPUZ
Bu karpuzları görenler gözlerine inanamıyor. Her biri zeytin kadar küçük ama
fiyatı “büyük”Güney Amerika’da bir ormanda keşfedildiler. Holandalı bir
meraklı onları ülkesinde yetiştirmeyi başardı. Şimdi Avrupa’da piyasaya çıktı.
Đngiltere’de de dün piyasaya çıkan “Pepquino” adlı bu minik karpuzlar, görenleri
şaşırttı. Tadını merak edenler, 250 gramına 10 sterlin ödeyerek meraklarını
giderdi.Bir zeytinden biraz daha irice olan ortalama 3 santimlik “Pepquinolar”,
salatalık tadında ve çerez gibi yenilebiliyor. Đngiltere’de, lüks restoran ve
kafelerde içkinin yanında ya da yemekte servis ediliyor.

ÖNÜMÜZDEN KARA KEDĐ GEÇMESĐ EFSANESĐ
Dünya tarihinde kedilerden başka, önce tanrılaştırılan, sonra şeytanla
özdeşleştirilip soykırımına uğrayan, sonra da tekrar evin baş köşesine
yerleştirilen hiçbir canlı türü yoktur.
Bir insanın önünden siyah renkli bir kedi geçmesinin uğursuzluk getireceğine
ilişkin inancın kaynağının milattan önce 3000′li yıllara, eski Mısırlılara
dayandığı biliniyor. O devirde kediler kutsal bir canlı olarak görülüyordu.
Hatta siyah dişi kedilerin tanrıça olarak kabul edildikleri kazı çalışmaları
sonucu çıkan duvar kabartmalarından anlaşılmaktadır.O devirde Mısır’da
kedileri hastalık ve ölümden korumak için kanunlar bile yapılmıştı. Evin kedisinin ölmesi aile için bir felaketti. Aile
fakir veya zengin olsun fark etmez, kedi mumyalanır, çok güzel kumaşlara sarılır, hatta mezarında yanına kıymetli
taş ve madenler bırakılırdı.Kedilerin Mısırlıları bu kadar etkilemesinin sebebinin çok yüksek yerden düştükleri
zaman bile yara almadan kurtulmaları olduğu sanılıyor. Kedinin dokuz canlı olduğu inancı o zamanlarda
gelişmiştir.Medeniyetler geliştikçe insanlarda kedi sevgisi de arttı, Hindistan’da, Çin’de kediler insana en yakın
hayvan oldular. O devirlerde, bugünkü inanışın aksine kedinin birisinin önünden geçmesi o kişi için şans
demekti.Kedilerden, özellikle siyah kedilerden nefret, Hıristiyanlığın kendinden önceki kültürleri ve onların sembol
kabul ettiği şeyleri yok etme güdüsü ile ortaçağda, Đngiltere’de başladı. Bağımsız, bildiğini yapan, “inatçı” ve “sinsi”
karakteri, sayılarının da şehirlerde aşırı artması ile birleşince, kediler gözden düştü.O yıllarda evinde kedi
besleyenler yalnız yaşayan fakir ve yaşlı kadınlardı. Yine o yıllar büyücü ve cadı inancının tüm Avrupa’da histeriye
dönüştüğü yıllardı. Siyah kedi besleyen bu kadınların kara büyü yaptıklarına dair kampanyalar başlatıldı. Siyah
kedilerin geceleri şeytana dönüştükleri konusunda korku dolu halk hikayeleri üretildi.Cadı konusu bir paranoyaya
dönüşünce birçok zavallı kadın kedisi ile birlikte yakıldı. Fransa’da kral 13. Louis bu uygulamayı yasaklayana
kadar her ay binlerce kedi yakıldı. Sonra da kedilerin popülaritesi tekrar yükselerek arttı. Boşuna dememişler
kediler dokuz canlıdır diye.

PADĐŞAH VE ĐHTĐYAR
Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdil'i kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir
dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş.
Padişah, ihtiyarı selamlamış.
" Selamünaleyküm ey pir'i fani..."
" Aleykümselam ey serdar'ı cihan..." Padişah sormuş.
" Altılarda ne yaptın ?"
" Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..." Padişah gene sormuş.
" Geceleri kalkmadın mi ?"
" Kalktık. Lakin, ellere yaradı." Padişah gülmüş.
" Bir kaz göndersem yolar mısın ?"
" Hem de ciyaklatmadan..."
Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah baş vezire dönmüş.
" Ne konuştuğumuzu anladın mı ?"
" Hayır padişahım..." Padişah sinirlenmiş.
" Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım." Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya
bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor..
" Ne konuştunuz siz padişahla..." Adam, baş veziri şöyle bir süzmüş.
" Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim.."
Baş vezir, yüz altın vermiş.
" Sen padişahı, serdar'ı cihan, diye selamladın. Nasıl anladın padişah olduğunu?"
" Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi."
Vezir kafasını kaşımış.
" Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek."
Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış.
" Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı ay
yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim." Vezir bir soru daha sormuş...
" Geceleri kalkmadın mı ne demek ?"Adam bir yüz altın daha almış.
" Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim." Vezir gene kafasını
sallamış.
" Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..." Adam gülmüş.
" Onu da sen bul..."
MAHKEME SORULARI
Aşağıdakiler mahkemelerde avukatlar tarafından sorulmuş sorulardan derlenmiştir. Avukatlarımız hiç alınmasın
lütfen, çünkü bu sorular Amerikan mahkemelerinde sorulmuş ve yanıtlanmış, sadece Türkçeye çevrilmiş..
1. "Uykusunda ölen bir insan, ertesi günün sabahına kadar bunun farkına varamaz, değil mi doktor?"
2. "En genç olan oğlunuz, hani su 20 yaşında olan, kaç yaşındaydı?"
3. "Resminiz çekilirken orada mıydınız?"
4. "Yalnız mıydınız, yoksa kendi başınıza mıydınız?"
5. "Savaşta öldürülen kardeşiniz miydi yoksa siz miydiniz?"
6. "Sizi öldürdü mü?"
7. "Çarpışma esnasında araçlar arasında ne kadar mesafe vardı?"
8. "Oradan ayrılana kadar orada mı kaldınız?"
9. "Kaç kere intihar etmeyi başardınız?"
10. Soru: "Üç çocuğunuz var, değil mi?"
Cevap: "Evet."
Soru: "Kaçı erkek?"
Cevap: "Erkek yok."
Soru: "Hiç kızınız var mi?"
11. Soru: "Bugüne kadar kaç ölü üzerinde otopsi yaptınız, doktor?"
Cevap: "Bugüne kadar ki bütün otopsilerimi ölüler üzerinde yaptım."

