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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Toplantımızı üzücü bir haberle açtık. Ümit MIHLAYANLAR dostumuzun dokuz yaşındaki yeğeni vefat etti.
Kendisine ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Bütün ülkemizi derinden sarsan geçen haftaki sel felaketinden sonra, 2420.Bölgede bazı gelişmeler oldu.
Guvernörümüz Nuri ÖZGÜR sekreterimiz Serhad CEYLAN’ı arayarak bilgiler aldı. Bildiğiniz gibi Serhad EDAK
(Edirne Arama Kurtarma) eski başkanı ve şu anda EDAK ve Federasyonda yönetim kurulu üyesi olarak
çalışmalarına devam ediyor.Olmamasını diliyoruz ama yaşanacak benzer felaketlerde Rotary camiasının ön
saflarda yardım çalışmalarına katılmasını gönülden arzu ediyoruz.
Bundan sonra bültenlerimizi,posta ile göndermenin yanında üyelerimize,bizde elektronik adresi olan eski
üyelerimize,basına ve gerekli adreslere e-mail olarak ta göndereceğiz.Amerika’da olan Okyar YAYALAR
ağabeyimizin mektubu aynen şöyle:
n

n

n

Re: 1235.edirne rotary bülteni Kimden : "Okyar Yayalar" <okyar.yayalar@gmail.com> [Göndereni Engelle] [Adres Defterine
Kime : cengizbenakman@mynet.comTarih : 10/09/2009 18:38

Sevgili Başkanım,Dünyanın bir ucunda dahi olsam bülteninizin bana ulaşmasına çok sevindim.. Bu hizmetinizden
dolayı sizi kutlar ve teşekkür ederim.. Çok uzaklarda da olsam siz siz dostlardan haber alıp sizlerden kopmamak
özellikle benim yaşımdakiler için çok önemli.. Bunu düşünen ve emeği geçen herkese çok teşekkürler..Bütün rotaryen
dostlara sevgiler saygılar.. Varolun sağolun..
Okyar

Bizde kulüp olarak Okyar ağabeyimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz.
18.Eylül günü yılbaşı kutlamalarına başlayacak olan Duayenimiz Yasef ROMANO’ya ROSHASHANA(Roch
hashanah Roş Aşana) için kutlama dileklerimizi iletiyoruz.(Musevilerde yeni yıl bayramı olarak kutlanan Roş Aşana,
Tanrı'nın huzurunda bütün günahlardan arınılan gündür. Bu günde dost ve akrabaların yeni yılları kutlanır. Dargınlıklar biter.
Bir araya gelen aileler, aile reisinin söylediği "Kiduş" ile yeni yıla girerler.)

Bayramın 3. gününe gelmesi sebebiyle 22.Salı Eylül Mutat toplantımızı iptal ettik.29.Eylül Salı toplantımızda
görüşmek üzere hoşça kalın.

İyi günler dileklerimle.

Cengiz Benakman
MİSAFİRLERİMİZ

:

Beykent Koleji İ.Ö.O.Müdürü Kulüp misafiri

Halil ALTUĞ
Mehmet EREN

İşadamı

Kulüp misafiri

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Akın TİRYAKİOĞLU – Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre ÜLKÜMEN
Kaya ZEYBEKOĞLU – Oktay ALEMDAR – Ümit MIHLAYANLAR

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Hasan ALTUNTAŞ – İrfan KIZANLIK – ismet AÇIKGÖZ – Kemal KARAKUŞ – Önder
YALINÇGÖREN

DEVAM DURUMU

:

52.oo

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

18.Eylül
22.Eylül
23.Eylül

Aysun – Okyar YAYALAR
Serap – Faruk ETKER
Gülin ETKER

Evlilik Yıldönümü
Evlilik Yıldönümü
Doğum Günü
KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 29.Eylül.2009 Salı Saat 21.00 de Rotary Evinde yapılacaktır

Başkan : Cengiz BENAKMAN
Üye
: Tarık ETKER
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Bşk. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN
Sayman : Recayi ARAN
Geç.D.B.: Akın TİRYAKİOĞLU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10

22100

EDİRNE

Kahvede sohbet eden adama arkada şları:
''Senin aile yaşantına hayranız, eşin ve çocuklarınla çok mutlu bir ya şantın var. Karının bir dediğini iki
etmiyorsun. Bu mutlulu ğunun sırrını bize de anlat yoksa pısırık olduğunu düşüneceğiz.'' derler.
''Kısaca anlatayım ...'' der adam:
''Düğünümüz bittikten sonra karım kendi atına, ben de kendi atıma bindik, evimize doğru gidiyoruz.
Benim bindiğim atın ayağı takıldı ve sendeledi. Karım eğildi ve benim atıma 'Biiir' dedi.
Biraz daha ilerledik ve benim at ımın ayağı tekrar takılıp tökezledi ği zaman, eşim tekrar eğilip atıma
'İki' dedi.
Az sonra atım tekrar aynı şekilde tökezleyince e şim atından indi at'a 'Üç' dedi ve çeyizinden
tabancasını çıkartıp atımı alnından vurdu.
Ben şok olmuştum ...
Eşime bir hışımla çıkıştım ''Yazık değil mi ata, neden vurdun kad ın, manyak mısın sen?'' diye bağırdım ...
Karım arkasını döndü ve bana 'Biiiiiiiir' dedi.
Ve o günden sonra karımın bir dediğini iki etmedim!

Bir karı-koca çok kötü bir kaza geçirirler.
Kadının yüzü tamamen yanar. Plastik cerrahlar kadının yüzünü eski haline getirebilmek için deriye
gerek olduğunu ama kadından deri alamayacaklarını söyleyince kocası deri vermeye gönüllü olur.
Fakat kocasından alınacak deri popo bölgesinden alınacaktır..
Adam bu bilginin karısına söylenmemesini ister çünkü moralinin bozulacağından çekinmektedir.
Ameliyat tamamlandıktan sonra kadın eskisinden de güzel görünür.
Her gören bu muhteşem güzellik karşısında hayrete düşmektedir.
Bir gün kadın kocası ile baş başa kaldığında ;
- "Hayatim çok teşekkür ederim. Benim bu halim senin sayende. Sana nasıl teşekkür etsem?"
...deyince kocası cevap verir :
- "Teşekküre gerek yok hayatım. Annen seni her öptüğünde ben gerekli mutluluğu duymaktayım zaten"..

MUTLULUK...
Sorunsuz bir yaşam değil, Onlarla başa çıkabilme yetene ği demektir...

Adam evine dönünce karısını hüngür hüngür ağlarken bulmuş..Telaşla sormuş..
-"Eczacı..!" demiş karısı içini çekerek... "Telefonda bana küfür etti!
Adam öfkeyle Eczaneye koşmuş..
-"Sen ne dedin benim karıma" diye saldırmış eczacıya..
-"Durun!" demiş eczacı, "Bir de beni dinleyin!..
Bu sabah saatin alarmı çalmayınca hayli geç kalkabildim.. Kahvaltı etmeden kapıdan fırladım ki evin
ve arabanın anahtarlarını içeride unutmuşum. Pencerenin camını kırarak anahtarlari aldım..
Geçiktim diye biraz hız yapınca yolda ceza yedim.. Yarıyolda lastiğim
patladı.. Eczaneye geldim ki kapıda bir sürü insan bekleşiyor..
Kapıyı açarken telefon yerinden fırlarcasına çalıyordu.. Birinin parasının üzerini vermek için hamle
yaptığımda paralar yere saçıldı.. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde paraları toplarken
telefon hala çalıyordu.. Ayağa kalkarken kasanın açık çekmecesine başımı vurunca yere
yuvarlandım. Telefon hala çalıyordu.. Hamle yaparken ortadaki rafa çarpt ım. En pahalı parfümler
yerlere düşüp kırıldı.. Telefon hala deli gibi çalıyordu.. Sonunda açtım.. Karınız
arıyormuş..
-"Rektal termometreyi nasıl kullanacağım?" diye sordu...
-“Beyefendi size yemin ederim kendisine sadece doğruyu söyledim!"

ona birdaha sarılın

Hala sizinleyse!!!...........
1 yaşınızdayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı. Bütün gece ağlayıp onu uyutmayarak teşekkür ettiniz.
2 yaşınızdayken size yürümeyi öğretti. Size seslendiğinde odadan kaçarak teşekkür ettiniz.
3 yasınızdayken size özenle yemekler hazırladı. Tabağınızı masanın altına dökerek teşekkür ettiniz.
4 yaşınızdayken elinize rengârenk kalemler tutuşturdu. Evin bütün duvarlarına resim yaparak teşekkür ettiniz.
5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi. Gördüğünüz ilk çamur birikintisine atlayarak teşekkür ettiniz.
6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü. Sokaklarda "GITMIYCEEEEEEEM" diye ağlayarak teşekkür ettiniz.
7 yaşınızdayken size bir top hediye etti. Komşunun camini kırarak teşekkür ettiniz.
9 yaşınızdayken size dualar öğretti, siz her seferinde unutarak teşekkür ettiniz.
11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya götürdü "Sen bizimle oturma" diyerek teşekkür ettiniz.
12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi istemedi. O evde değilken hepsini izleyerek teşekkür
ettiniz.
19 yaşınızdayken okul masraflarınızı karşıladı, sizi arabayla kampusa götürdü ve eşyalarınızı taşıdı.
Arkadaşlarınız alay etmesin diye kampus kapısında vedalaşarak teşekkür ettiniz.
21 yaşınızdayken iş hayati ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi. "Ben senin gibi olmayacağım" diyerek
teşekkür ettiniz.
22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı. Avrupa seyahati için para isteyerek teşekkür
ettiniz.
25 yaşınızdayken düğün masraflarınızı karşıladı, sizin için hem mutlu oldu hem çok duygulandı. Siz dünyanın
bir ucuna taşınarak teşekkür ettiniz.
30 yaşınızdayken bebek bakimi hakkında size akil vermek istedi. "Artik bu ilkel yöntemleri bırak" diyerek
teşekkür ettiniz.
40 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın doğum gününü hatırlattı. "Anne işim başımdan aşkın" diyerek
teşekkür ettiniz.
50 yaşınızdayken o çok hastalandı, hafta sonunda onu görmeye gittiğinizde mutlu oldu.
Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu söyleyerek teşekkür ettiniz.
Derken bir gün..... o öldü.
O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa, o anda kalbinize bir yıldırım gibi duştu....
VE BİR HİKAYE:
"Evin telefonu sabaha karşı üç buçukta çaldı. Uyku sersemi adam telefonu açtı.Telefondaki ses
annesine aitti.
Telaşlandı, korktu başlarına bir şey mi gelmişti?
Annesi "nasılsın oğlum iyi misin?" diye sordu.
Oğlu şaşkın bir ifadeyle "iyiyim anne hayırdır bir şey mi oldu siz iyimisiniz?" dedi.
Annesi "biz iyiyiz bir şeyimiz yok sadece sesini duymak istedim" dedi.
Oğlu da "anne bunun için mi aradın saat sabahın üçbuçuğu yarında konuşabilirdik" diyince annesi
de "rahatsız mı ettim oğlum?" dedi.
Oğlu "evet anne rahatsız ettin" diyince annesi
30 sene önce sen de beni bu saate rahatsız etmiştin, doğum günün kutlu olsun"

EĞER HALA SİZİNLEYSE, ŞİMDİ ONU HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK SEVİN
Gülten PINAR’ın katkısı ile

Bir varmış bir yokmuş, kadın sabah kalkmış,
aynaya bakmış ve kafasında yalnız üç kıl
saç görmüş.
"Hımm, demiş galiba bugün saçımı örgü
yapacağım!!."
Öyle de yapmış, günü de harika geçmiş!!.

Ertesi gün kalkmış,
aynaya bakmış,
Kafasında iki tel saç kalmışmış....
"H-M-M," demiş,
"Bugün saçımı ikiye ayıracağım demiş."
Dediğini de yapmış, harika bir gün geçirmiş..

Bir ertesi gene kalkmış,
aynaya bakmış, kafasında tek tel saç var.
"Tamam, tamam demiş...artık bugün at
kuyruğu yaparım..."
Öyle de yapmış, ve çok çok güzel bir gün
geçirmiş...

Daha bir ertesi,
aynaya baktığında,
Kafasında bir tek tel bile kalmamışmış!!!.
"WoW!" diye bağırmış.
"Bugün saç derdim yok!!!!"

Bakış açısı herşeydir!!!.
Gerektiğinden kibar ol!!!,
Tanıdığın herkes kendi savaşını
yaşamakta zaten!!!!.
Basit yaşa,

cömertçe sev,
yürekten düşün sevdiklerini,
Tatlı konuş.......
Hayat, fırtınanın geçmesini beklemek
değildir ki!...
Yağmurda dansetmeyi
becerebilmektir!!!!!!.
Ardan FENERCİ’nin katkısıyla

