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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU
Edirne Rotary Kulübü olarak çok yo un iki hafta geçirmi bulunuyoruz. lkönce Svelingrad Rotary Kulübü ile yap lan kiz Kulüp
Anla mas ,ard ndan Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ’in Sar kam Harekat ile ilgili sunumu ve ard ndan Ressam Tayfun SANLIMAN’ n resim
sergisinin aç
gerçekle tirdik.
Almanya Lörrach Rotary Kulübü ve Lörrach nternational’ n davetlisi olarak 6-11 Aral k tarihleri aras nda Almanya’ya tamamen Kulüp
Üyelerimiz ve aileleriyle birlikte toplam 22 ki ilik bir kafileyle gittik.Gerçekten çok güzel geçti ini dü ündü ümüz bu organizasyonda
yak n misafirperverlikle kar la k. lk gün ak am kilisede bir konsere davetliydik.Pazartesi günü sabah Belediye’de ehir hakk nda bir
brifing ald k.Daha sonra Belediye Ba kan Yrd.bizlere ve talya’n n Zenigma ehrinden gelen misafirlere bir ho geldiniz resepsiyonu
verdi.Resepsiyonda çocuklardan olu an bir müzik okulu da bize içinde Türkçe ark lar n da bulundu u bir müzik ziyafeti verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ’nda büyük bir ihtimalle burada konu umuz olacaklar.Ö leden sonra sviçre’nin BASEL
ehrine geçerek oradaki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettik.Ak am Lörrach Rotary Kulübü’nün toplant na kat ld k.Burada Ben ,Serhat
ve Tamer birer konu ma yapt k. leride birlikte yapabilece imiz çal malar hakk nda dü üncelerimizi belirterek onlar da Edirne’ye davet
ettik.Prof.Raup ve Serhat iki kulüp aras nda gerçekle tirilebilecek faaliyetlerle ilgili olarak birlikte hareket edecekler.Su projemiz
hakk nda da ayr nt bilgiyi Serhat Prf.Raup’a verdi.Önümüzdeki dönemde bu projenin partnerli i konusunda Lörrach Rotary Kulübü ile
birlikte hareket edece imizi dü ünüyoruz.
Sal günü Almanya’n n Freiburg ve Fransa’n n Colmar ehirlerini,Çar amba günü de sviçre’nin ZÜR H ehrini gezerek ailelerimizle
birlikte yapm oldu umuz gezinin güzelliklerini ya ad k.Bu gezi s ras nda bizlere ba ta Galip ve abisi Selçuk ÇALI KAN olmak üzere
organizasyonu yapan Ayhan ve brahim karde imiz ve yine Prof.Raup ve e i çok büyük bir misafirperverlik gösterdiler.Sizlerin
huzurunda kendilerine te ekkürlerimi sunuyorum.
Yine geçti imiz hafta Gelecek Dönem ba kan z Serhad CEYLAN E i Tülay Han m ile birlikte ile’de Ba kanlar tan ma toplant na
kat ld . Bu Cumartesi günü de Ba kanlar e itim seminerine kat lacaklar.
imdi 2009 y
tamamlarken önümüzde yapmam z gereken 2 tane önemli i imiz kald .
1-Gelecek Dönem Ba kan
belirlemek
2-Her y l yapmam z gereken Ola an Genel Kurulumuzu gerçekle tirmek.
Bu konuda gerekli haz rl klar
tamamlamam z gerekiyor.Serhat’tan sonraki dönem ba kan z da belirlenecek ve kulübümüzü 1 y l
süreyle yönetmeye hak kazanacakt r.
Geçti imiz Cuma günü Bulgaristan Plovdiv den gelen 19 ki ilik müzik okulu ö rencilerini a rlad k. Katk lar ndan dolay Yasef abi ye,
Serhad a ve Ali Es e te ekkür ediyorum.
Çar amba günü Çorlu da yap lan ba kanlar toplant nda Faruk ve Serap ETKER beni temsil ettiler. Te ekkür ederim
lu Tu berk Ankara Mamakta askere giden Hasan ALTUNTA dostuma hay rl teskereler dile iyle, Allah kavu tursun diyorum.
i Nukhet han n geçirdi i ufak kaza için Sedat ÖNENGÜT dostuma geçmi olsun diyorum.
yi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
KONU MACIMIZ
Konu ma Konusu

:
:

Ahmet ÇEL K
Gelecek Y llarda tar

:

ATENDANCE GET REN ÜYELER :

Ayhan D NÇER
Denizbank Edirne b. Müd.
Serhad CEYLAN Misafiri
lker ERB L
Em. Ba bakanl k Dan man
Cengiz BENAKMAN Mis.
Ak n T RYAK
LU (Çorlu RK)-Demirkan Ça layan ve Emre ÜLKÜMEN (Lörrach RK)

ARAMIZDA GÖREMED KLER

Hasan ALTUNTA – Kaya ZEYBEKO LU

SAF RLER

Z

DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER

Z

Önümüzdeki hafta toplant

Z:

Denizbank Tar msal Pazarlama Grup Müdürü
n Ekonomideki Yeri

:

91.67

:

10 Aral k:Mine ve Kemal KARAKU evlilik y ldönümü
18 Aral k:Beyhan- smet AÇIKGÖZ evlilik y ldönümü
21 Aral k :Deniz ALTU Do um günü.
22 Aral k :Munise-Mehmet EREN Do um günü.
22 Aral k: Tolga YAYALAR Do um günü

KUTLARIZ……..

z: 22.Aral k.2009 Sal Saat 19.00 de Rotary Evinede.

Ba kan : Cengiz BENAKMAN
Üye
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k. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN
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Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com
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ED RNE

MEYHANE DUVARLARINDAN NC LER:
Horoz ötsün ötmesin,Sabah mutlaka olacakt r.
Zirveye ç karken herkese selam ver, Çünkü inerken onlarla kar la acaks n.
nsanlar topraktan yarat lm
Ba

r,her an çamurla abilirler.

zdan geçenlere de il, Kafam zdan geçenlere içelim.

Büyük Adam olmaya gerek yok, Bizler yaln zca Adam olal m yeter.
Dünyada oturarak ba ar ya ula an tek canl tavuktur.
Ak ll olup ta dünyan n kahr

çekece ine, Deli ol dünya senin kahr

Dal rüzgarlar affetmi se de k lm

çeksin.

r bir kere...

ek nereden bilecek ki zevki sefay ; SOR bakal m hiç çekmi mi kafay ?
Dünyan n en cesur yarat klar insanlard r. Öleceklerini bilerek ya arlar.
Madem dünya hiç, gece de iç, gündüz de iç.
Hayat n tad

borçlanarak ç kar, Sak n ödemeye kalkma, tad kaçar.

arab n ad kötüye ç km , Tad ho , Hele bir güzelle içersen, Daha bir ho .
er sana içki dokunuyorsa, Sen de içkiye dokun.
Yirmi ya na kadar Hayat ö renmeyenin,
Otuz ya na kadar evlenmeyenin,
rk ya na kadar kö eyi dönmeyenin,
Elli ya na kadar ölmeyenin
i çok zor bu dünyada...

EREF

ZE...

Neden içki içilirken EREF NE denir ? Her ülkenin kendine has deyi leri vard r bu konu ile ilgili.
Kimi Sa
na der, kimi Mutlulu una.. .
Ruslar "nazdrovya" der, Rumlar "stinigia"...
Bizde ise konu daha ho ve de farkl r...
Biz " erefe" ya da daha da özelle tirip erefine" deriz...
Eee bize de bu yak rd de il mi!!!..
Bu " erefe" sözünün nereden geldi ini hiç merak ettiniz mi ya da niye " erefe" dendi ini?
Cevab evet olanlar için, k saca öyle anlatabiliriz. ...
Zaman n zaman oldu u dönemlerde, içki içmek bir adap, usul i iymi ..
çki masas na oturan a r abiler içmeye ba lamadan önce kendi aralar nda u anla may yaparlarm

;

" Arkada lar bu meret ede durdu u gibi durmaz, her ne kadar yak n ahbap olsak da, bir süre sonra
çenemizin ba çözülür ve olmad k eyler söyleyip sonradan pi man olaca
z eyleri anlatabiliriz. Bu
masada konu ulan ve anlat lanlar sadece ve sadece bu masada kalacak, söz mü?
Söz!..
erefine mi?
erefine!!.. "
O günlerde belki de bir yeminmi bu " erefine" sözü..

hep birlikte kutlayal m :)
*Dünya Rak Günü **
Aral k ayinin ikinci Cumartesi günü 'Dünya Rak Günü' olarak kutlan r.
Rak severler birbirlerine hediye verir.
Gidip de ba kalar na 'Dünya Rak Günü diye bir ey mi var?' diye sormay n, çok ay plarlar.
Bal bol, mevsimi so uk, geceleri uzun ve **harflerinden 'rak ' yaz labilen yegane ay olan Aral k** ay n ikinci
Cumartesisi Dünya Rak Günü olarak kutlan r.
Bir kayda rastlanmamakla beraber Bekri Mustafa'n n da Aral k ay n ikinci Cumartesi gecesi do du u rivayet edilir..
Bu özel gün ayn zamanda y lba n enlikli bir provas r. Dünya Rak Günü, Türkiye ve Dünya sath na yay lm ,
tüm rak severler taraf ndan 2006'dan beri co kuyla kutlan r :)
llar sonra tarihler böyle yazd nda, 'Ben ilk günden beri kutluyorum' deme sans z olsun :)
'RAKININ da muhabbeti olur mu?' diyenler ç kabilir.
O meyhanelerde gördü ünüz rak masalar asl nda muhabbet, sohbet masas r,
Bekta i der ki :
Rak a zdan de il, kulaktan içilir.
Biz ona içki de il, dem deriz!'
RAKININ kitabini yazan Deniz Gürsoy, rak n nas l içilece ini de il 'Rak n nas l içilmeyece ini' yazm r. (O lak
Yay nc k)
Oturursun masaya, garson bir e rak getirir, mezeleri s ralar, kadehini doldurur, içersin!
HAYIR, rak öyle içilmez...
Rak n nas l içilece ini, ya da nas l içilmeyece ini bilelim.
**Rak güne batmadan içilmez.
Rak yaln z ba na içilmez,
duvara bak larak içilmez,
rak keyif için içilir,
dertlenmek için içilmez,
rak sohbet için içilir.
**
Rak , sakadan, nükteden, i letmeden anlamayan bay r turplar yla içilmez.
Rak gürültüyle içilmez.
Rak çabuk içilmez, içip masadan kalk lmaz.
Rak sofras nda fazla yemek yenmez, mezelerle yetinilir.
Rak sofras nda sigara küllü üne zeytin çekirde i, s lm limon kabu u konmaz,
Rak kadehine önce rak , sonra su, daha sonra da buz konur;bu s ray bozarsan z, anason kadehin üzerine
kar, rak n hem tad hem keyfi kaçar.
RAKININ ana mezeleri d nda, ekstra mezeleri de vard r,bir de 'göz mezesi' vard r ki....tahmin etti iniz de il, bakin o
nedir? :
Yahya Kemal, her aksam sofras 'ku sütü eksik' kurdurur, *
*ama ço una el bile sürmezmi ...
Lakin sürsün, sürmesin hepsi hesaba yaz ld için ef garson, aire, imdiki deyimle 'k yak yapm ', sofraya k rm
turp koymam ...
Yahya Kemal gelmi , oturmu masaya söyle bakm garsonu ça rm :
'Nerede k rm turp?'
'Efendim dikkat ettim yemiyorsunuz da...'
'Ben sofraya konan her eyi yemek zorunda de ilim, onlar n baz lar benim göz mezemdir!' demi ..
RAKI için çok ey söylenir, yaz r, ama Necip Mirkelamo lu' nun 'Rak namesi' de unutulur gibi de ildir;

*'Nükte, cinas anlayan;
Ahengi bezme uyan;
çip z rvalamayan;
te
R.TÜRKSOY un katk

ile

NGONUN AHIRI
Atl Tramvaylar zaman nda, tramvaylar iki atla çekilirken dik
hane yoku unu ç kabilmek için
Azapkap 'dan takviye at alarak yoku u ç kabilirlermi . Tramvay bu haliyle Taksim'e kadar gelir, burada
kart lan atlar, bu gün Taksim alan n bat k sm ndaki Sular daresi maskemi (su deposu) ile Frans z
konsoloslu u aras nda bir ah rda bir süre dinlendirildikten sonra tramvaya ba lanmadan bo olarak
Azapkap 'ya götürülürlermi . Taksim'deki bu ah Dingo adl bir rum vatanda i letirmi . Gün boyu bir
sürü at n girip ç kmas ndan dolay dilimizdeki ''Buras Dingo' nun ah m , giren ç kan belli de il.'' sözünün
buradan geldi i söylenir.
Mehmet SAVA

n katk

ile

Domuz Gribinden 6 basit öneriyle korunun!
Sa
z yerinde ve H1N1 hastal k belirtileri göstermiyorken virüsün vücutta üremesini, belirtilerin daha da
iddetlenmesini ve ikincil enfeksiyonlar n geli mesini önlemek için dikkatimizi N95 veya tamiflu gibi ilaçlar stoklamaya
vermek yerine ço u bildirgelerde bahsedilmeyen baz çok basit önlemleri uygulayabiliriz.
Ellerinizi s k s k y kay n.
Ellerinizle yüzünüze dokunmay n.
Yemek, banyo ve yara bak
gibi zorunluluklar d nda yüzünüzün herhangi bir yerine dokunmaktan kaç
z.
Il k tuzlu suyla günde iki kere gargara yap z, tuza güvenmiyorsan z listerin kullan z.
H1N1 'in bo az ve burun bo luklar nda ço al p Enfeksiyona sebep olarak karakteristik belirtileri göstermesi için 2 -3
güne ihtiyac vard r.
Sa kl bir ki inin k, tuzlu suyla gargara yapmas n etkisi hastal a yakalanm olan bir ki inin tamiflu kullanmas ile
ayn r.
Bu basit ucuz fakat güçlü önleyici yöntemi küçümsemeyiniz.
3. önleme benzer olarak; Burnunuzun içini en az günde bir kere k tuzlu suyla temizleyiniz.
Günde bir kere burnunuzu sümkürün ve sonra k tuzlu suya bat lm pamuk tamponlarla silerek temizleyiniz.
Bu yolla burnunuzda bulunak virüs say
etkili bir ekilde azaltm olursunuz.
Narenciye sular gibi C vitamin bak ndan zengin olan yiyecekler kullanarak do al ba
kl
güçlendiriniz.
er ilave olarak C vitamin kullanmak zorunda iseniz emilimi art rmak için mutlaka Çinko ile birlikte al z.
Bitkisel çaylar, çay, kahve gibi s cak veya k içeceklerden içebildi iniz kadar çok içiniz.
cak içecekler içmek gargara yapmakla ayn etkiye sahiptir fakat ters yöne do ru.
cak içecekler virüsleri ya amalar mümkün olmayan ortama sahip olan mideye do ru y kayarak götürürler.
H1 N1 virüsü mide'de ço alamaz, herhangi bir zarar veremez ve hayatiyetini devam ettiremez.
Gülin ETKER’in katk

ile

