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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlarım;
GDB. Kenan ve Kemal KARAKUŞ’un annelerinin başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. KARAKUŞ Ailesine
geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz.
GDB. Oktay ALEMDAR’ın sevgili eşi Ebru nunda küçük bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Geçmiş olsun ve acil
şifalar dileklerimiz ALEMDAR ve ATALAR Ailelerine.
Edirne için üzücü bir haber ise ETSO Başkanı Bülent ALAMUT’un vefatı idi. ALAMUT Ailesine sabır ve
başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
10 Nisan günü yapılacak Bölge Asamblemize 10 kişilik bir grupla katılıyoruz.Gelecek dönem yönetimimize
şimdiden kolay gelsin diyoruz.
“3. ROTARY BALKANLARDA DOSTLUK TOPLANTISI” programı belli oldu.Bulgaristan Guvernörü Plamen MİNEV –
Türkiye Guvernörü Nuri ÖZGÜR ve Yunanistan-Sırbistan-Karadağ guvernörü Dragan BRAER katılımı ile 8 – 9
Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek programın ayrıntılarını önümüzdeki bültenlerimizde detaylı bir şekilde
yayınlayacağız.
Önümüzdeki hafta Svelingrad Rotary Kulübünün kuruluş gecesine katılacağız. Bu konuda detaylı bilgiyi Uluslar
arası komite Başkanımız Tamer BORAL’dan alabilirsiniz.
İyi günler Dileklerimle..
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EDİRNE

Andy Rooney der ki: Yaşım ilerledikçe, en çok 40 yaşını aşmış kadınlara değer vermeye başladım. İşte bunun
sebeplerinden bir kaçı.
40 yaşını geçmiş bir kadın asla sizi gecenin bir yarısı uyandırıp 'NE düşünüyorsun?' diye sormaz Umurunda
değildir çünkü NE düşündüğünüz.
40 yaşını aşmış bir kadın TV deki maçı seyretmek istemiyorsa, söylene söylene TV'nin karşısında yanınızda
oturmaz. Yapmak istediği bir şeyi yapar. Ve bu genellikle daha enteresan bir şeydir.
40 yaşını aşmış bir kadın kendini yeterince iyi tanır ve kendinden emindir. Kim olduğunu, NE olduğunu, NE
istediğini, ve kimden istediğini bilir.
40 yaşını aşmış çok AZ kadın onun hakkında ya DA yaptıkları hakkında NE düşündüğünüzü önemser.
40 yaş üstü kadın çoğunlukla büyük aşklara, ömür boyu sürecek bağlılıklara doymuştur. Hayatında en son
ihtiyacı olduğu şey bir başka mız mız, devamlı söylenen, NE yapacağına karışan, yapışkan bir aşıktır.
40 yaşını aşmış kadın, ağırbaşlıdır. Bir operanın ortasında ya DA pahalı bir restoranda sizinle çığlık çığlığa
kavga etmesi çok nadirdir. Ha tabi hak ettiyseniz, sizi vururken de hiç tereddüt etmez, sonuçlarına katlanmayı
DA planlayarak.
40 yaşını aşmış kadın övgüler yağdırmakta çok bonkördür, çoğu hak edilmemiş bile olsa. çünkü takdir
edilmemenin NE olduğunu iyi bilir.
40 yaşını aşmış kadın sizi bayan arkadaşlarıyla rahatlıkla tanıştıracak kadar kendine güvenir. Daha genç bir
kadın, en iyi arkadaşını bile görmezlikten gelebilir, yanındaki adama güvenmediği için.
40 yaşını aşmış bir kadın Kıpkırmızı bir ruj sürdüğünde bu ona çok yakışır. Ama daha genç kadınlarda böyle
değildir. Çiğ durur.
40 üstü kadınlar açık sözlü, doğrucu ve dürüsttürler. Onun için NE anlam taşıdığınızı merak etmenize gerek
yoktur.
Ne kadar geri zekalı olduğunuzu bir çırpıda açık açık söyleyiverir. eğer bir geri zekalı gibi davrandıysanız.
Kadınlar yaşları ilerledikçe medyumlaşırlar. Ona günah çıkarmanıza Hiç gerek yoktur. Onlar her haltınızı bilirler..
40 yaş üstü kadınlar sevgi ile kalın...
Vehbi Koç`tan bir deyiş:
"Evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanene,
İşin varsa bir sıfır daha koymalısın,
İş seninse üç sıfır daha koymalısın,
İşin iyi gidiyorsa üç sıfır daha,
Araban varsa bir sıfır,
Yazlığın varsa bir sıfır daha,
Daha sıralanabilir sıfırlar hanesi...
Ancak, Sağlığın varsa bir koyarsın başına,
o zaman bütün sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır.
Yoksa sonuç sıfırdır, hiç uğraşmayasın boş yere..."
VEHBİ KOÇ
JAPON SORUSU
Saygın bir firmada yönetim, ise girmek isteyenlere bir soru sormuş ve soruya en uygun cevabi veren kişiyi ise almışlar.
Bu soruda doğru veya yanlış cevap diye bir şey yok, sadece düşünce sistemi önemli.
Soru su:
Karanlık yağmurlu bir gece, yağmur yağıyor, fırtına var, gök gürlüyor ve siz sabaha karşı 02.00' de tek başınıza issiz bir
yolda araba ile gitmektesiniz. Arabanız iki kişilik.
Biraz ilerde otobüs durağında 3 kişi bekliyor.Birincisi bir doktor, sizi daha önce geçirdiğiniz kalp krizinden
kurtarmış.İkinci kişi, çok yaşlı ve hasta neredeyse ölmek üzere olan birisi Üçüncüsü, hayatinizin rüyası, her zaman
tanışmak için can attığınız birisi.
Hava gittikçe kötüleşiyor ve arabanızda sadece bir kişiye yer var.Böyle bir durumda ne yapardınız?
Soruyu iyice düşünün ve en iyi cevabi verin.
Görüşmecilerden bazılarının cevabı şöyle olmuş:
A. Hasta adamı en yakin hastaneye götürürdüm
B. Doktor daha önce hayatimi kurtardığına göre onu alırdım
C. Manen düşünürsem tabi ki hasta adamı alırdım fakat kendi geleceğim ve hayatim için, her zaman tanışmak
istediğim,hayatimin rüyasını alırdım.
Burada doğru veya yanlış cevap diye bir şey yok sadece her bir kişinin durumu algılayışı ve ele alışı var
Bu görüşmede cevapların % 90' i "yaşlı adamı alırdım" olmuş., olmuş;ama sadece bir kişiyi ise almışlar.
O kişinin cevabi acaba nasılmış?
(Biraz düşünün ve sonra aşağısını okuyun.)
Arabadan inip anahtarı doktora veririm, doktor benim hayatimi kurtardığı gibi yaşlı kişiyi de hastaneye yetiştirip
iyileştirebilir.Böylece ben de hayatimin insanıyla otobüs durağında baş başa kalıp onu tanıma fırsatını elde edebilirim.
Bu cevapla o kişi hemen ise alınmış.
İnsanoğlu tabii olarak bencildir, bütün verilen diğer cevaplarda kimse arabasını vermeyi akıl edememiş.

GÜZEL BİR ÖYKÜ
Osmanlı’nın büyük cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın ve büyük aşk’ı Hürrem Sultan’ın bir kız çocuğu gelir Dünyaya.
Efsane bir ask’ın meyvesidir bu çocuk ve bu yüzden belki efsane aşkların en temeline , en masalsı olanına ithafen ismi Mihrimah
konulur Mihr-ü Mah Farsça da Güneş ve Ay demektir.
Zaman hızla geçmiş Mihrimah Sultan büyümüş 17 yaşına gelmiştir ki o zamanlar için evlendirilmesi uygun olan bir yaştadır. İki
talibi olur ,biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa dır,diğeri ise saray’ın baş mimarı Mimar Sinan…
Padişah biricik kızını Rüstem paşa ile evlendirir , Sinan evlidir ve 50 yaşındadır ama bilinen odur ki Mihrimah Sultan’a deliler
gibi aşıktır.
Mimar Sinan o derece derin bir tutku ile aşık olduğu Mihrimah Sultan’a kavuşamamıştır fakat o’na olan aşkını olanca güzelliğiyle
sanatına yansıtmıştır.
İstanbul’un en güzel yerlerinden birine ,Üsküdar’a Mihrimah Sultan adına bir cami yapması istenir kendisinden.1540 yılında inşa
etmeye başladığı cami’yi 1548 yılında tamamlar.Cami inşa edilirken bir yandan kendi aşkını anlatır hiç şüphesiz ve eserine sanki
“eteklerini giymiş bir kadın” siluetini verir, ayrıca cami için mimari olarak esinlendiği ,örnek aldığı yer ise bir başka aşka ,kutsal
bir aşka adanmış bir şaheserdir: Ayasofya!
Bahsi geçen bu cami 2 Minareli olup ,padişah fermanı ile yaptırılan bir eserdir, ama Sinan’ın söyleyecekleri bununla bitmemiş
olacak ki bu eserden 14 yıl sonra o güne kadar ilk defa, padişah fermanı olmaksızın, Edirnekapı da surların yakınına pek kimsenin
ilgilenmediği ıssız ,yalnız ama İstanbul’ un en yüksek tepesi olan bir yere, sanki aşkının gizli, ıssız ve yalnızlığını ama bir o kadar
büyüklüğünü haykırmak istermişcesine ikinci bir eser yapmaya koyulur; Mihrimah Sultana .
Derler ki; cami Mihrimah sultanın o duru, gösterişsiz ve bir o kadar asil güzelliğine istinaden küçücüktür ve sadece 38 mt bir
minareye sahiptir. Bir adet incecik kubbesinin üzerindeki 161 pencere ise iç güzelliğinin ne kadar aydınlık ve berrak olduğunu
temsil eder, bu sayede gün ışığının her köşede adeta dans ettiği kadınsı edalı. ( o tarihte bu açıklıktaki ve bu kalınlıktaki bir
kubbeye o kadar pencere, dünya üzerinde sadece Mimar Sinan tarafından yapılabilirdi) cami içindeki pandatiflerde ve minare
kenarlarındaki upuzun işlemelerde de Mihrimah Sultan'ın o çok güzel ayak topuklarını döven ,upuzun saçları tasvir edilmiştir.,
Ve yine denir ki Mihrimah Sultan’ın statüsü iki minareli cami yaptırmaya yetmesine rağmen, yalnızlığını simgelemesi anlamında
tek minareli yapılmıştır bu cami.
Ama Sinan aşk‘ını öyle sihirli bir tılsımla mühürlemiştir ki ,bu sırra şaşırmamak ,o sevdaların naifliğine imrenmemek elde değil.
Sinan Usta'nın aşk'ının vesikasıdır sanki; iki caminin de yeri özenle seçilmiştir.
Güneşin doğum ve batım yerleri tespit edilerek yapılan camilerdir.Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Camii’ni aynı anda
görebileceğiniz bir yer tespit edin.Günbatımında (elbette,yılın sadece bir gününde ki o gün 21 Mart günüdür;yani gece ile
gündüzün uzunluğunun birbirine eşit olduğu gündür.Ve tabi daha enteresanı,o günün Mihrimah Sultan’ın doğun günü olmasıdır.)
Göreceğiniz muhteşem manzara şudur:Edirnekapı Camii’nin tek minaresinin arkasında güneş batarken,Üsküdar’daki caminin
minareleri arasından ay doğacaktır.
Bu nasıl bir hesaplama, nasıl bir estetik anlayışıdır!

Sizce Bu Nedir ?

Bu bir 4,4 MB (MegaBayt) Hard Disk'tir ( 1956)
1956 Eylülünde IBM ilk Hard Diskli Bilgisayarını
lanse etti:

HDD-Hard disk 1 tonun üzerinde bir ağırlığa sahipti
ve sadece 4,4 MB kapasitesindeydi!

GB ( GigaBayt) memory stick 'inizi kullanırken
saygı duyun ve değerini bilin.!

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? BİLMİYORSANIZ ÖĞRENİN, ÇOK FAYDALANACAKSINIZ...
v
v
v
v
v
v

Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için yağın içerisine 1-2 dal maydanoz atın.
Fırında patates yapmadan önce,10-15 dakika haşlayın ve çatal ile delin.Daha kolay pişecektir.
Kızartma yağını bir kaç kez kullanabilirsiniz. Kullanılır durumda olup olmadığını anlamak için kızgın yağın
içerisine bir dilim ekmek atın. Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz.
Yeni bir tava satın aldığınızda ilk önce içinde bir miktar sirke kaynatın.Bu işlem ilerde kızartmalarınızın
tavaya yapışmasını önleyecektir.
Unlarınızın böceklenmemesi için, un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun.
Büyük miktarda patatesiniz var ise torbanın içerisine bir adet elma koyun. 8 hafta boyunca filizlenmesini ve
büzüşmesini önler.

v

Kabarık bir omlet yapmak istiyorsanız,bir çorba kaşığı suyun içerisine bir çay kaşığı mısır unu karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yumurtaya ilave edin.Böylece kabarık bir omlet yapmış olacaksınız.

v

Bisküvileriniz yumuşamışsa onları birkaç dakika fırınlayın.

v

Peyniri kolay rendelemek için,15 dakika buzlukta bekletin.

v

Çekmeceleri içini boşaltmadan temizlemek istiyorsanız, elektrik süpürgesinin ucuna ince bir çorap geçirin.

v

Fırında tavuk kızartacağınız zaman üzerine koyduğunuz baharatlardan içine de koyun. Böylece daha lezzetli olur.

v

Mantarların daha lezzetli olması için pişirmeden önce üzerlerine biraz tuz ve limon suyu koyun, 5 dakika
bekletin. Daha sonra pişirin.

v

Kek kalıbınızın içine hamurunuzu dökmeden önce ortasına bir şerit alüminyum folyo koyun. Böylece kekinizi
pişirdikten sonra kolayca çıkartabilirsiniz.

v

Kuru soğanları kese kağıdına sardıktan sonra buzdolabının sebze bölümünde muhafaza ederseniz çürüyüp
bozulmasını önlemiş olursunuz.

v

Hazırladığınız omletin tavaya yapışmaması için, önce tavayı ocağa koyup iyice ısıtın sonra yağı döküp kızdırın.
Daha sonra karışımı tavaya alın ve ocağın altını kısın.

v

Fırında tavuk kızartacağınız zaman bir limonu ikiye bölün,yarısını tavuğun üzerine bastırarak iyice sürün.
Diğer yarısını ise tavuğun içerisine yerleştirin. Tavuğunuz nar gibi kızaracaktır.

v

Soğan, sarımsak kesmeden önce parmaklarınıza limon suyu sürerseniz, istemediğiniz kokulardan kurtulmuş
olursunuz.

v

Hazırladığınız kekin ortasına malzeme koyacağınız zaman bıçak ile kesmenize gerek yok. Dikiş ipliğini kekin
etrafına gerip dikkatlice çektiğiniz zaman düzgün bir şekilde kesildiğini göreceksiniz.

v

Domates salçanız çok ekşi ise içerisine bir havuç rendeleyin. Havuç,salçanızı tatlandıracaktır

BİR ÇIN ATASÖZÜ DER Kİ;
ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG, JEAN HENG CLOUD CHING KONG
KADIN PEŞİNDE KOŞMANIN ZARARI YOKTUR, ZARARLI OLAN ONU YAKALAMAKTIR.
BİR BAŞKASI DERKİ
MİNG YU CUANG GANG GU BANK GUNG TYU TANG GING GU TOPRAK
KOCA DEFİNE GİBİDİR BULMAK ÇOK BÜYÜK ŞANSTIR AMA BİR AN EVVEL,,,,, GÖMMEK GEREKİR.........
TRAFİK KONTROLU

Bir arkadaş, alkollü araç kullanırken trafik kontrolüne yakalanan bir kişinin kurtulmak için bulduğu yolu anlattı.
Bu kişi alkollü olarak Boğaz’dan kente dönerken, galiba Beylerbeyi'nde trafik ekipleri tarafından alkol kontrolü için araç
kuyruğuna sokulmuş. Sırasının gelmesini beklemeden motoru stop edip inmiş, arka koltuğa geçmiş... Derken öndeki
araç gitmiş.
Trafik polisi gelip, arka koltukta oturan bizimkine,
'Beyefendi, şoförünüz nerede? Aracınızı ilerletin' demiş.
Bizimki de şaşkın ve üzgün bir ifade ile cevap vermiş:
'Memur bey, ben de şaşkınım. Siz bizi alkol kontrolü kuyruğuna sokunca,benim şoför aracı bırakıp kaçtı. Demek
alkollüymüş.'
Trafik polisi sasırmış.
'Siz geçin direksiyona. Aracınız yolu tıkıyor', demiş. Bizimki,
'Olmaz, ben alkollüyüm. Araç kullanamam' diye direnince, polis
'Ziyan yok. Bu defalık görmezden geliriz'
diye zorlamış. Zorla direksiyon başına geçirmişler. Trafiği açtığı için teşekkür de etmişler.
biz! Üçkağıtçılığın en iyisini biliriz..

