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1613.Toplant
2482.Bölge Bulgaristan Svilengrad Rotary kulübünde yapt k.Her iki kulüpte resmi
toplant lar ayr ayr açt lar.Toplant da ayr ca Bourgas-Pyrgos R.K - Aydos R.K - Lubimets R.K. ve
Haskovo R.K üyeleri de vard .Svilengrad Mezek te 5.000 dönüm arazi içindeki Katarzyna arap
fabrikas ziyaret ederek bu konularda oldukça bilgilendik.
Toplant ya kat lan Serhad Ceylan-Racayi ARAN-Ak n T RYAK
LU-Tamer BORAL-Sedat
ÖNENGÜT-Ali ES-Demirkan ÇA LAYAN-Hasan ALTUNTA -Halil ALTU -Emre ALP-Kemal
KARAKU -Ahmet DEVEC ve ükrü C RAVO LU dostlar ma te ekkür ediyorum.
Bu ba ar Uluslar aras Organizasyonu geçekle tiren Uluslar aras Ba kan z Tamer BORAL’
kutluyorum ve ayr ca te ekkürlerimi sunuyorum.
lan edemeden toplant yerimizi de tirdi imizden kat lamayan üyelerimizi devamdan gösterece iz.
Esas amac z Svilengrad Rotary Kulübü ile karde kulüp anla mas için görü meler yapmakt .Ne
güzel tesadüf ki ayn teklifi onlardan da ald k.Formaliteler tamamland ktan sonra 5. karde kulübümüz
Svilengrad R.K. olacak.
6. karde kulüp teklifimizi ise Almanya1930.district Lörrach Rotary Kulübü ne yapabilmek için
06.Aral k.2009 da kulüp üyeleriyle Almanya’ya gidece iz. u anda 24 ki inin kat
kesinle ti gibi.
Bildi iniz gibi 2481. Bölge Yunanistan Kavala R.K. ve Didimotihco R.K. – 2482. Bölge Bulgaristan
Kardjali R.K. ve Burgas-Pyrgos Rotary Kulüpleri ile karde kulüp olmu tuk.S r kenti olmam n
avantajlar san yorum en iyi ekilde kullan yoruz.
03.Kas m.2009 tarihindeki toplant günümüzde Kulübümüz 4.Asamblesini Guvernörümüz Nuri
ÖZGÜR ve Guvernör Yard mc z Mehmet Sabri GÖRKEY ile beraber gerçekle tirilecek.
Dönemimizin önemli bir s nav verece iz.Tüm arkada lar z yard
bekliyorum.

Cengiz Benakman
ED TORÜN NOTU : 1241 say la bültenimiz anatomik bir ar za yüzünden 3 gün gecikmeli olarak ç kt
Özür Dileriz.
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01 KASIM : Önder YALINÇGÖREN

Do um Günü

06 KASIM : Zehra-Tamer BORAL

Evlilik Y ldönümü

06 KASIM : Selda ARAN

Do um Günü

16 KASIM : Figen ETKER

Do um Günü
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ED RNE

Babas öldü.
Yetim büyüdü. Üvey evlat oldu.Tutukland .Hapse at ld .Sürüldü. siz kald .
öyle yaz yordu o s nt günlerde kaleme ald günlü üne;
'Harcamalar m fazla de il, zira gelirim hep az.'
Hastaland , böbreklerinden.Vuruldu, gö sünden.Mesle inden at ld . dama çarpt ld .Karde leri öldü.
Çocu u olmad .
Bo and .
Karaci eri iflas etti.
Evet...
Mustafa Kemal Atatürk bu...
Evlad olmayan bir yetimin, duygular anlat n...
Anlat n ki, o yetimin, evlatlar za b rakt hediyenin k ymetini anlas n evlatlar z.
Cumhuriyet, çocuklara anlat ld gibi, folklorik bir müsamere co kusundan ibaret de il çünkü...
Anlat n ki, kökeninde bar nan derin hüznü kavras nlar.
te liste yukar da.
sac k ömründe bir insan n ba na ne felaket gelebilirse gelmi ...
Bunu anlat n...
Direnen, teslim olmayan ruhu anlat n ..
Korkmas nlar engellerden.
Korkmas nlar yaln z kalmaktan.
Korkmas nlar i sizlikten...
Korkmas nlar paras zl ktan.
Korkmas nlar alçaklardan.
Korkmas nlar do rulardan.
Yürek dedi in...
Sadece organ de il
Bunu anlay n !!!

Bir An ...
zmir kurtulmu , çok tatl bir yorgunluk, Ankara'ya hareket edecekler...
Trene binerler ve kompart mana çekilirler. Ertesi gün, yaveri, Atatürk'ün kompart man n kap
çalar.
Atatürk, yorgun, bitkin bir halde kravat y kamaktad r. Yaveri;
'Pa am bu ne hal, hiç uyumad z herhalde, niye böylesiniz?' der.
'Çocuk, kompart man ma yast kla battaniye koymay unutmu sunuz. Kolumu yast k yapt m a
. Setremi
yast k yapt m ü üdüm. Uyumad m kalkt m' der. Yaveri;
'Aman pa am! Birimize haber verseydiniz. Hemen size bir yast kla battaniye getirirdik' der ve bir ülke
kurtarmaktan dönen komutan tarihi bir cevap verir;
'Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz, hiçbirinize k yamad m. Önemli olan benim uyumam
de il, milletimin rahat uyumas ..'
ATAMIZ SAYES NDE ÖYLE RAHAT UYUYORUZ K ;
HALA UYANAMADIK !!!

Mazhar Müfit Kansu hat ralar ndan

MAZHAR NOT DEFTERIN YANINDA MI ?
Erzurum Kongresi yap ld dönemlerde geçen bir konu ma:
"Mazhar not defterin yan nda m ?"
"Hay r pa am."
"Zahmet olacak ama bir merdiveni inip ç kacaks n. Al gel."
Mazhar Müfit Kansu'nun a
ya gidip elinde not defteriyle geldi ini görünce, sigaras ndan bir iki nefes
çektikten sonra:
"Ama bu defterin, bu yapra
kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar gizli kalacak. Bir ben, bir sen, bir
de Süreyya (Kalem Mahsus Müdürü) bileceksiniz, art m bu..."
Pa a'n n art kabul edildi. Bundan sonras olay n ahidi Mazhar Müfit Kansu'nun a ndan dinliyoruz:
"Öyleyse tarih koy" dedi.
Koydum: 18 Temmuz, 1919 Sabaha kar .
"Pekala yaz" diyerek devam etti. "Zaferden sonra Hükümet biçimi Cumhuriyet olacakt r. Bu bir. ki Padi ah ve
Haneden hakk nda zaman gelince gereken i lem yap lacakt r. Üç örtünme kalkacakt r. Dört Fes kalkacak,
uygar milletler gibi apka giyilecektir."
Bu anda kalem elimden dü üverdi. Yüzüne bakt m. O da benim yüzüme bak yordu. Bu, gözlerin bir tak ta
birbirlerine çok ey anlatan konu
uydu. Pa a ile zaman zaman senli benli konu urdum.
"Neden duraksad n?" dedi.
"Dar lma ama pa am, sizin hayal pe inde ko an taraflar z var" dedim.
Güldü...
"Bunu zaman gösterir, sen yaz" dedi. "Be Latin harflerini kabul etmek."
"Pa am yeter, yeter..." dedim. Biraz da hayal ile u ra maktan b km bir insan n davran ile: "Cumhuriyet
ilan ba arm olal m da üst taraf yeter" dedim.
Defterimi kapatt m. "Pa am sabah oldu. Siz oturmaya devam edeceksiniz,ho çakal n" dedim. Yan ndan
ayr ld m. Gerçekten gün a arm . O anda olaylar n beni nas l aldatt
ve Mustafa Kemal'i do rulad
ve Mustafa Kemal'in beni nas l bir cümle ile y llar sonra susturdu unu tarih önünde aç klamal m...
Aradan y llar geçmi ti...
Çankaya'da ak am yemeklerinde birkaç defa: "Bu Mazhar Müfit yok mu,kendisine Erzurum'da örtünme
kalkacak, apka giyilecek, Latin harfleri kabul edilecek dedi im ve bunlar not etmesini söyledi im
zaman,defterini koltu unun alt na alm ve bana hayal pe inde ko tu umu söylemi ti" demekle kalmad , bir
gün önemli bir ders daha verdi.
apka devrimini aç klam olarak Kastamonu'ndan dönüyordu. Ankara'ya geldi i zaman da otomobille eski
meclis binas önünden geçiyordu. Ben de kap önünde bulunuyordum. Manzaray görünce gözlerime
inanamad m!...
Kendisinin yan nda oturan Diyanet leri Ba kan 'n n ba nda da bir apka vard . Kendisi ne ise? Fakat
kendisim kar lamaya gelenler aras nda bulunan Diyanet leri Ba kan na da apkay giydirmi ti. Ben
hayretle bu manzaray seyrederken otomobili durdurdu. Beni yan na ça rd ve öyle dedi:
"Azizim Mazhar bey, kaç nc maddedeyiz? Notlar na bak yor musun?"
PS. Kalem Mahsus Müdürü olarak ad geçen Süreyya Bey, Münir pa a mahdumu merhum Büyükelçi
Süreyya Anderiman'd r. 28.09.1959 tarihinde Tokyo'da Büyükelçi iken e i ile intihar etmi idi.

"Muhterem milletime unu tavsiye ederim ki, sinesinde yeti erek ba n üstüne kadar ç karaca
adamlar n kan ndaki, vicdan ndaki öz cevheri, çok iyi incelemek dikkatinden, bir an vazgeçmesin!"
*****
“Vatanda lar! Vatan zda herhangi bir ahs , istedi inizi sevebilirsiniz; karde iniz gibi, arkada z gibi,
baban z gibi, evlâd z gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, millî mevcudiyetinizi bütün
sevgilerinize ra men herhangi bir ahsa, herhangi bir sevdi inize vermeye sebep olmamal r. Bunun
aksine hareket kadar büyük hata olamaz.”
Mustafa Kemal ATATÜRK-1925

BETÜL MARD N den
1. Her sabah spor yapacaks n. Güna
filan de il evlad m. Her sabah.
2. Hep çal acaks n. Üreteceksin. Beynin me gul olacak, hep ko turman gereken i ler olacak.
3. Günceli takip edeceksin. Haber izle, dergi, kitap, gazete oku. Gündemi yakala. Her konuda kendini "update" et.
Yeni ç kan kitaplar da bil, yeni aç lan lokantalar da, bu sene moda olan renkleri de.
4. Evlilik ise art de il, kafan takma. Gerekli de de il. Hatta öyle söyleyeyim: One problem less! (Bir problem eksik!)
5. Çocuk meselesine gelince... Ha i te, burada akan sular duruyor.
Yapabiliyorsan yap. Birini bu kadar çok sevmek, onun sorumlulu unu ta mak sadece onu de il, seni de mutlu eder.
Do urmayacaksan, evlat edin. O zaman da senin çocu un de en bir ey yok.
Evlat edinmeyeceksen de, manevi çocu un olsun, birini okut, gelece ini ekillendirmesine yard mc ol.
6. Günde bir kere et ye. Mutlaka her ö ün sebze ve meyve ye.
Kusura bakma, ben tatl severim. Tatl dan uzak dur diyemeyece im!
7. Ölümden sonra ya amak istiyorsan, günlük tut.O küçük notlar, hem kendi hayat n tan kl , hem de yar na kalan bir
bilgi kayna .
Mesele benim babam, hiç ü ünmeden 60 sene boyunca her gün Ece Ajanda's na o gün olanlar yazm . Hâlâ aç p okuyorum
ve çok faydalan yorum.
8. Olumlu olacaks n.
9. Baz eyleri kabul edeceksin: Bütün kad nlar n seni sevmesine imkân yok! Demek ki baz kad nlara dikkat edeceksin.
10. Erkeklere gelince, ayn anda birkaç sevmeyeceksin. Ama onlar n böyle bir yetene i oldu unu bileceksin!!!

USTOS BÖCE

H KAYES

u hikayeye bir de SUNAY AKIN gibi bakal m...
Bir a ustos böce i do madan önce topra n alt ndaki bir lavrada ortalama
olarak 12 y l bekler.
Evet, tam 12 y l. 12 y ll k hapislikten sonra dünyaya gelen gariban n ömrü
ad nda yaz
r: A ustos.
Yani topu topu bir ay... ark söyleyen yaln zca erkek a ustos böce idir.
Çünkü di i, en güzel ark
söyleyeni kendine e seçecek ve çiftle ecektir.
Dü ünsenize, 12 y l topra n alt nda bekle, d ar ç k. Ömrün bir ay...
Buldun, buldun... Bulamad n, bir daha yok.
Siz olsan z çal

r m yd

YA LANDIKÇA ZENG NLE

z?

B

YOR MUSUNUZ???????????

Uzunca bir sureden beri
SAÇLARINIZDA GÜMÜ ,
LER
ZDE ALTIN,
BÖBREKLER
ZDE TA ,
KANINIZDA EKER,
AYAKLARINIZDA KUR UN,
DAMARLARINIZDA DEMIR
birikiyor.
Sonu gelmez bir “TAB GAZ” stoku da cabas .

Böyle bir servete sahip oldu unuzun fark nda m yd

z????

