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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlarım;
Öncelikle ÇİRAVOĞLU ve AKSAN ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.Geçmiş dönem başkanımız Şükrü
CİRAVOĞLU’nun sevgili eşi Rtn.Güzin Hanımın, annesi Zümrüt Hanım Pazar günü Eskişehir de vefat etti.Ciravoğlu ve
Aksan ailelerine sabırlar diliyorum.
Geçtiğimiz hafta sonu Haskovo – Aida Rotary kulübünün 5. kuruluş yıldönümü yemeğine katılmak için Haskovo ya
gittik.Türk,Yunan,Bulgar ve Sırp kulüplerinden katılımı ile güzel bir toplantı oldu.Geceye katılarak beni yalnız bırakmayan
dostlarıma, başta başarılı organizasyonu yapan Kulübümüz Uluslar arası Başkanı Tamer BORAL’a , Ali ES,Demirkan
ÇAĞLAYAN,Emre ALP,Faruk ETKER,Hasan ALTUNTAŞ,Mehmet EREN,Serhad CEYLAN ve eşlerine teşekkür
ederim.
31 Mart 2010 tarihinde kulübümüzün 33. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız.Bu yıl kutlamamızı içinde bulunduğumuz kriz
dönemini de göz önünde bulundurarak,geniş bir organizasyon yerine eşlerimizle kendi aramızda daha sıcak bir şekilde
kutlamak için Rotary Evinde yapmaya karar verdik. 30.Mart Salı toplantımızı bu şekilde bir kutlamaya ayırdık.Ve
çalışmalara başladık.
Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü,artık bir Edirne klasiği haline gelen EDİRNE ULUSLAR ARASI MÜZK FESTİVALİ’ni bu
yıl 5 – 9 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştiriyor.5 Nisanda Tuluğhan UĞURLU Konseri ile başlayacak olan festival
10 Nisanda yapılacak Uluslar arası genç müzisyenler klasik müzik (keman) yarışması ile sona erecektir.Konu ile alakalı
olarak Başkan Uğur ÖZBEK ten bilgi alabiliriz.
Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Almanya GSE ekibi 5 kişi ile kulübümüzün misafiri olacaktır.27 - 28 Mayıs
Perşembe ve Cuma günleri şehrimizi ziyaret edeceklerdir.Misafir edebilecek 5 dostumuzun adını en kısa zamanda
bölgemize bildireceğiz. Misafirlerimize ait bilgiler:
1. Dr. Rolf C. Mayrhofer, Team Leader 73 years old, male (2011-12 Dönemi Guvernörü)
2. Andreas Albrecht, engeneer (technical mecanic), 30 years old, male
3. Katharina Klinge, journalist, 25 years old, female
4. Clemens Schimpf, police superintendent, 34 years old, male
5. Elisabeth Stockmann, event management, 26 years old, female
Çekmeköy Rotary Kulübü mesajında;

19 Mayıs haftası etkinliklerimizden ilkini, Atatürk’ün Samsun’a İstanbul’dan hareket günü olan 16 Mayıs’ta bir koşu ile
gerçekleştireceğiz. Kavacık kavşağına 15 dakika mesafedeki, Riva yolu üzerinde, Ali Bahadır Köyü’ndeki 10 kilometrelik
bir parkurda düzenlenecek olan ve Yarış Takvimi grubu ile birlikte düzenlediğimiz bu koşuya bütün Rotaryenlerin
katılmasını arzu ediyoruz. Denmektedir.Bilgilerinize sunulur.
İyi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
MİSAFİRİMİZ

:

Reşat AYAN
Metin CENGİZ

İşadamı
ESMMO Gen. Sek.

Faruk ETKER Misafiri
Kenan KARAKUŞ Misafiri

ATTENDANS GETİREN ÜYEMİZ :

Ali ES - Demirkan ÇAĞLAYAN (Haskovo – Aida RK. 06.03.2010)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ahmet DEVECİ – Emre ÜLKÜMEN – İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU
Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

79.17

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

10 MART : Okyar YAYALAR

Doğum Günü

KUTLARIZ……..

Önümüzdeki hafta toplantımız: 16.Mart.2010 Salı Saat 19.00 de Rotary Evinde.

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

İNGİLİZCE DERSLERE DEVAM
DERS 1)

"1 Türkçe kelime 17 İngiliz kelimesine bedeldir."
Afyonkarahisarlılastıramadıklarımızdan mısınız ?
İngilizce tercümesi:
Are you one of those people whom we unsuccessfully tried to make resemble the citizens of Afyonkarahisar?
DERS 2)

Yeni başlayanlar için tercüme cümlesi :
-Üç cadı üç Swatch saate bakıyorlar. Hangi cadı hangi saate bakıyor?
İngilizce tercümesi:
Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?
DERS 3)

Simdi ileri derece tercüme cümlesi :
-Üç travesti cadı üç Swatch saatin butonuna bakıyorlar. Hangi travesti cadı hangi Swatch saatin hangi
butonuna bakıyor?
İngilizce tercümesi: (bunu kendi kendinize sesli okuyun lütfen!)
-Three switched witches watch three Swatch watch's switches. Which switched witch watch which Swatch
watch's which switch?
İngilizce’nin bittiği andır bu..... :) :)
"TÜRKLERİ ANLAMA SANATI" ADLI K İTAPTAN..
Madde 7
: Hesap ödeyen erkek, hesabı ödemek için gereken işlemi masanın altında yapar. Türk erkeği
ödediği hesabı masadakilerin görmesini istemez. Eğer görürlerse ayıp olacağını düşünür ve karşıdakilerin 'Ulan amma da
görgüsüz herif, hem ısmarlıyor hem de hesabı gözümüze sokuyor' demesinden çekinir. Böyle bir davranışa bir de Eskimo
erkeklerinde rastlanılabilir.
Madde 11
: Türkiye'de ilk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora fark etmez, sınav kağıtları dağıtılırken, bir
öğrenci mutlaka 'Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?' sorusunu sorar. Aynı öğrenci, öğretmen haftaya sınav
yapacağını bildirdiğinde kaçıncı sayfaya kadar sorumluyuz hocam' sorusunu soran ama yine de sınava çalışmayan
öğrencidir.
Madde 25
: Tüm ısrarlara rağmen misafir 'Yemeyeceğim yeter!' diyorsa, Ev sahibi son kozunu değerlendirir ve
ilahi gücü cümle içinde kullanıp Bak Allah'ın adını verdim' diyerek misafiri köşeye sıkıştırır. Misafir bunun üzerine midesi
dolu olsa da, ilahi kudret korkusundan mıdır kaçış yolu kalmamasından mıdır, ne var ne yoksa bir çırpıda yer.
Madde 34
: Üzerinden araç geçsin ve temizlensin diye işyeri paspasları cadde ortasına fırlatılır. Sinek avlayan
esnaf Türkiye'de temizlik hastası kesilir.Alır eline hortumu baştan aşağı dükkanının bulunduğu caddeyi, kaldırımları bir
güzel sular. O da yetmez, yandaki caddeleri ve sokakları da sulamayı iş edinir. O arada paspaslar da temizlikten payını
alır.
Madde 42
: Misafirlikte kolonya ikram edilirken büyüklerin ellerine çocukların kafasına dökülür.
Madde 46
: Durakta değil de, her el kaldıran yolcu gördüğünde duran otobüse halk otobüsü denir. Halk otobüsü
halkı kırmaz, durur. Halk otobüsünün belediye otobüsünden tek farkı budur.
Madde 49
: Şehirlerarası otobüs yolculuklarında kan bağı yoksa (karı, koca, yeğen, yenge gibi) bayan yanına
erkeğin oturması firma tarafından kabul edilmez. Türkiye'de en önemli namus bekçileri otobüs muavinleridir. Muavinlere
göre birbirlerini hiç tanımayan iki karşı cinsin, mesafe olmaksızın seyahat etmesi, ateşle barutun birbirine bitişik iki
koltuktan bilet alması gibi bir şeydir. Buna asla izin vermezler. Ancak gidilecek yol boyunca erkeğin yanına oturtmadıkları
genç kızı kesmeyi de ihmal etmezler.
Madde 63
: Gelinin belinde yer alan kırmızı kuşak bekareti simgeler. Damadın elbisesi üzerinde renkli bir çaput
parçası, herhangi bir işaret bulunmadığından cinsel geçmişi hakkında fikir yürütmek mümkün değildir. Aslında bu
geçmişle pek ilgilenen de yoktur.
Madde 64
: Kafa bir yere çarptığında şişmesin diye çiğnenmiş ekmekle ovalanır. Türklerin 'Kendi kendine
tedavi' yöntemleri sadece bunlarla bitmez.Ağrıyan yere sıcak tuğla konur. Isıtılmış çay bardakları ile sırt çekilir. Arpacık
çıkmış göze sarımsak sürülür.Kesilen ve kanayan yere tütün basılır. Paslı çivi batan yer sopayla dövülür. Burkulan yere
biftek bağlanır. Yanan yere diş macunu sürülür.
Madde 66
: Bütün ilaçlar buzdolabında saklanır. Buzdolabının kola, su, gazoz koyulan bölgesi ilaçlara
yetmeyince, ilaçlar yumurtaların bulunduğu alanda, kurumuş yarım limonlara komşuluk yapar..

Amerika da ünlü bir avukatın kaybettiği tek dava:
Ünlü bir futbolcu karısını öldürmekle suçlanıyordu. Ama karısının cesedi ortada yoktu. Futbolcu sanık
sandalyesinde oturuyordu. Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı jüriyi ikna etmeye uğraşıyordu:
"Sayın jüri üyeleri, müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksınız.
Neden mi? Bakın, şimdi ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı bu kapıdan içeri
girecek...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10"
Bütün jüri kapıya döndü. Kimse girmedi içeri. Avukat bir savunma dahisiydi, öldürücü hamlesini yaptı:
"Bakın, siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. İşte kararı
buna göre vermenizi talep ediyorum."
Ancak jüri ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirdi ve dava bu şekilde sonuçlandı.
Mahkeme çıkışında avukat, jüri başkanına yaklaştı:
"10' a kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya baktığınız halde neden böyle bir karara imza attınız?"
"Doğru" dedi jüri başkanı; "Ben de kapıya baktım, ama müvekkiliniz kapıya bakmıyordu."
En iyi analist herkes bir noktaya bakarken, o noktaya yönelen bakışları izleyen kişidir.

Tel-Aviv de oturan Jacob, New York'a göçmüş oğlu Samuel'i telefonla arar
(Gününü mahvedeceğim için üzgünüm ama annenle ben boşanıyoruz,45 yıllık eziyet yeter) der
Oğlu (Baba nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin, hem de tam bayram öncesinde)
Baba (Artık birbirimize tahammül edemiyoruz,yetti bu hikaye, bana yardımcı ol Şikagodaki kız kardeşini ara
ona da bu haberi ver) der ve telefonu hemen kapatır.
Ümitsiz çocuk kız kardeşini arar, kız da köpürür nasıl bu yaşta boşanırlar ben bu işi hallederim der
Kız doğrudan babasını arar (BOŞANMIYORSUNUZ. Kardeşim ve ben gelene kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz,
anladın mı HİÇBİRŞEY, bizi bekleyin) der.
Jacob telefonu kapatır ve karısına döner
(Harika Rebeka, ikisi de bayramı bizimle geçirecekler, hem de uçak biletlerini kendileri ödeyerek geliyorlar)der

Sular yükselince, balıklar karıncaları yer,
Sular çekilince de karıncalar balıkları yer,
Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir,
Çünkü kimin kimi yiyeceğine "suyun akışı" karar verir...!
Kızılderili sözü
Polis kayıtlarına geçmiş, Kayseri'de yaşanmış gerçek bir olay
Hırsızın biri, bir evin çatısına çıkmış ve anten kablosunu kesmiş.Evin reisi de tam TV'ye dalmışken yayın
kesilince televizyonunu biraz kurcalamış,
'Bozuldu herhalde ' diyerek yatmış.
Ertesi gün adam işe gittikten sonra hırsız kapıyı açıp adamın karısına,
'Yenge, beni abi gönderdi, televizyon bozuk, alın da bir bakın dedi' demiş.
Saf kadıncağız da televizyonu vermiş.
Akşam adam eve gelip de televizyonu göremeyince, karısından durumu öğrenmiş ve tabii ki dumura uğramış.
O hafta sonu balkonda keyif yaparlarken bizim hırsız aşağıdan ıslık çala çala, onlara bakarak sokaktan geçmiş.
Kadın hırsızı tanımış ve 'Bak bey! televizyonu çalan adam işte buydu!!' demiş.Adam bunu duyunca, pijamalarla
hırsızı kovalamaya başlamış. 5 dakika sonra diğer bir hırsız adamın evine gelip, karısına;
' Yenge, ben polisim, abi hırsızı yakaladı, şimdi karakoldalar. Pantolonuyla, cüzdanını istiy or.' demiş, kadın da
saf saf vermiş normal olarak.
Adam hırsızı bir saat kadar kovaladıktan sonra, kan ter içinde eve dönmüş... yine dumur! Artık adam karısını ne
yapmış bilinmiyor?....

Bazı kimselerce `tarihe geçen salaklıklar` olarak nitelenen olaylarda ölümle biten bile var.
Jake Fen isimli Macar adam , eşini korkutmak için kendisini asmış pozu verdi...Eve gelen eş kocasını o halde görünce
bayıldı.Kapıyı açık gören komşu kadın içeri girince iki cesetle karşılaştığını sanıp evi soydu.Topladıklarıyla çıkarken Jake
kadına bir tekme attı.Cesedin canlandığını sanan kadın öldü. Jake beraat etti...
New York`ta 5.caddede bir adama araç hafifçe çarptı.Adama bir şey olmamıştı.Şoförle konuştu ve kalkacakken olayı
gören biri yanına gelerek , kalkmazsa sigortadan para alabileceğini söyleyince yeniden aracın önüne yattı.Araç sürücüsü
ise adamın gittiğini düşünerek gaza bastı ve adam öldü...
1971`de toprak kaymalarını incelemek isteyen Japon bilim adamları ,büyük bir yağmur fırtınası efekti yaratmak için bir
tepeyi yangın hortumlarıyla adam akıllı suladılar.Bu yüzden tepenin çökmesi sonucu meydana gelen heyelanda , dört
bilim adamıyla 11 izleyici hayatını kaybetti.
1964`de Pepsi`nin reklam ajansının "Canlanın , siz Pepsi kuşağındasınız" sloganı , tercümanların beceriksizliği yüzünden
Almanca`ya , "Mezarınızdan diri olarak çıkın"a , Çince`ye ise "Pepsi atalarınızı mezarlarından çıkarır" olarak çevrilmişti.
1932 yılında Los Angeles olimpiyatlarında Fransız atlet Jules Noel`in disk atmada kırdığı olimpiyat rekoru
sayılmadı.Çünkü atışı izlemesi gereken bütün hakemler , sırıkla yüksek atlama yarışmasını izlemek için arkalarını
dönmüşlerdi.
Gillette şirketi 1902 yılında güvenli jilet satmaya başladığında yüzlerce erkek onlardan aldı.Sonra da bu jiletlerin
sakallarını kesmediğini söyleyerek onları çöpe attılar.Gillette yetkilileri , mutsuz müşterilerin tıraş olmadan önce jiletin
sarıldığı kağıdı çıkarmadıklarını fark ettiler.
1975`te İngiliz bir çift televizyonda en sevdikleri programı izlerken erkek yarım saat süren bir gülme krizi sonucu kalp krizi
geçirerek öldü.Eşi , cenazeden sonra programın yapımcılarına bir mektup yazarak , kocasını hayatının son dakikalarında
bu kadar mutlu ettikleri için teşekkür etti.
Fransız ordusu , askerlerin mayın tarlalarında yürüyebilmelerini sağlayan patlamaya dayanıklı botlar icat etti.Fakat botlar o
kadar ağır ve içinde yürünmesi o kadar zordu ki , askerler mayınlarla havaya uçmadan önce pusuya yatan düşman
askerleri tarafından vuruluyorlardı.
1840`da ABD başkanlığına seçilen William Henry Harrison, çok soğuk bir günde Washington`da açık havada düzenlenen
göreve başlama töreninde şapka ve palto giymeyi reddederek yaptığı uzun konuşma sonucu zatürree oldu.Yeni başkan
sadece bir ay görev yaptıktan sonra zatürreeden öldü.
Kamboçya`da 2 asker , patlamamış mayınla futbol oynamaya kalkınca hayatlarını kaybetti.Olayı ilginç kılan bir başka
nokta , parçalanarak can veren 2 askerin , Kamboçya ordusunun "en iyi mayın uzmanları" arasında yer almasıydı.
Ünlü İngiliz avukat F.E. Smith, bir otobüs kazasında kolu yaralandığı için dava açan ve kolunu sadece omuz mesafesine
kadar kaldırabildiğini belirten bir dolandırıcıya, "Kazadan önce kolunu ne kadar yükseğe kaldırabildiğini" sordu. Adam
kolunu başının üzerine doğru kaldırarak gösterince, davayı Smith kazandı.
Pennsylvania Radnor`da bir şüpheliyi sorguya çeken polis , şüphelinin kafasına metal bir süzgeç yerleştirmiş ve tellerle
fotokopi makinesine bağlamıştı.Polisin fotokopi makinesinde şüphelinin yalanlarının yazdığını söylemesine inanan şüpheli
suçunu itiraf etti.
George Orwell`in ünlü romanı "Hayvan Çiftliği"ni geri çeviren kitap editörü, "Amerika`da hayvan hikayeleri satmak
imkansızdır" dedi.
1983`de mağazada hırsızlık yaparken yakalanan San Diegolu bir kadın polislere eğer onu bırakmazlarsa morarana kadar
nefesini tutacağını söyledi. Polisler kadını bırakmadılar, o da gerçekten ölünceye kadar nefesini tuttu.
Arizonalı bir adam kelepçelerle oynarken kendini kelepçeledi ve anahtarı bulamadı. Kendisini kurtarmak için çilingir
çağırmak yerine polisi arayınca başı belaya girdi. Onu kelepçeden kurtaran polisler, ödenmemiş bir kefalet borcu
bulunduğunu belirleyince onu yeniden kelepçelediler.
Viktorya Ingiltere`sinde, kütüphane kurallarına göre kadınlarla erkeklerin yazdığı kitaplar, kişiler evli olmadığı sürece aynı
rafta yan yana bulunamazdı.
Washington D.C. Valisi Marion Barry şehri ile övünürken, "Cinayetler dışında en düşük suç oranına sahibiz" demişti.
Meksika`daki bir sağlıklı yasam merkezinin sahibi, vasiyetine mezarlığın sigara içilmeyen bölümünde gömülmek istediğini
ısrarla ekletmeye çalıştı.

