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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlar m;
Gelecek Dönem Ba kan z Serhad CEYLAN, önümüzdeki cumartesi günü döneminin ilk Asamblesini
yapaca
duyurdu.Guvernör Yard mc
n program ndaki doluluktan Sal günü haricinde yapaca
z bu
asamblenin saatini Serhad mesajla bizlere iletecek. Asamble sonras nda e li bir yemek tertip edilebilecektir.
Geçti imiz hafta Beykent Kolejinde gerçekle tirdi imiz Mesleki Tan m Toplant
n ikincisini dün Edirne
Lisesinde gerçekle tirdik. Bu toplant da Di hekimli ini Faruk ETKER, Mimarl
Emin PARLAK,G da
Mühendisli ini Ender UZER,Makine Mühendisli ini Yaver TET K ve Fizyoterapistli i Özkan BA
LU
tan tt .Üçüncüsünü önümüzdeki hafta saat 14.30 da yine Edirne Lisesinde gerçekle tirece iz.Bu tür kariyer
günlerinin Üniversite tercihi yapacak liseli gençlerimize büyük katk lar yapaca dü üncesindeyiz.
Bulgaristan LUB MES Rotary kulübü 19.Haziran tarihinde kulüplerinin 4. y l etkinliklerini gerçekle tiriyor. Otel
Santralda yap lacak tören öncesinde saat 10.oo,14.oo ve 19.oo da kulüp etkinlikleri sergilenecektir.
25-26-27 Haziran tarihlerinde de Bulgaristan KARDZHAL (k rcaali) Rotary Kulübü Dönem devir teslim töreni
yapacakt r. Her iki kulübünde davetlisiyiz.Her ikisine de kat lmay arzuluyoruz.
Bir davet te ÇORLU 100.Y l Rotary Kulübünden geldi.5. Kurulu Y ldönümlerini 30 May s Pazar günü saat
20.oo de Emlak Konutlar Arda Restaurant ta kutlayacaklar.Devir Teslim Törenlerini ise 04 Temmuzda Vak flar
Mevkiinde Shiva Et Lokantas nda yapacaklar.
Ata ehir Rotary Bahar enli i hem unutulmaz bir hafta sonu ya atacak, hem de elde edilen gelir üniversite
rencilerine burs kazand racak.Ata ehir Rotary Kulubü, her y l düzenledi i “Bahar enli i”ni bu y l, 29 ve 30
May s tarihlerinde, Ata ehir Anfi Tiyatrosu’nda gerçekle tiriyor…Üniversite ö rencilerine burs vermek amac
ile her y l düzenlenen enlikler, 1999’dan bu yana 375 ö renciye burs kazand rd .
yi günler Dileklerimle..
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ED RNE

NT KAM
Aaron Hacker’in emlak bürosunun önünde New York plakal k rm , spor bir araba durdu. Arabadan
inen
man adam, büroya do ru yürüdü. S caktan ter, ince elbisesinin üstüne kadar ç km . 50
ya nda görünüyordu. Yüzü heyecandan k zarm , fakat k k gözlerindeki kararl , donuk bak
de memi ti. çeriye girince ba yla Aaron’a selam verdi.
- ”Bay Hacker?” Aaron gülümseyerek,
- ”evet benim, sizin için ne yapabilirim. Bay..?”
man adam,
- ”Dill” diyerek kendisini tan tt . ”Zaman m çok az, hemen konuya girsek iyi olacak.” dedi.
- ”Benim için de iyi olur Bay Dill. lgilendi iniz belli bir yer var m ?”
- ”Do rusunu isterseniz, evet. Kasaban n kenar ndaki eski bina.”
- ”Sütunlu ev mi?”
- ”Ta kendisi. Yan lm yorsam üzerinde SATILIK tabelas var.” Aaron kuru bir sesle,
- ”Evet, bizim sat listemizdedir.” Kal nca bir defterin yapraklar kar rd . Sonra daktilo ile
yaz lm bir sayfay i aret etti:
”160 y ll k bina. 8 odas , 2 banyosu, otomatik gaz f
, geni teraslar , çevresinde a açlar var.
Çar ya, okula yak n. 750.000 dolar.”diye okudu ve ekledi:
- ”Hala ilgileniyor musunuz?”
Adam oturdu u yerde rahats z olmu gibi k rdand . “Neden olmas n. Olumsuz bir yan m var?”
Aaron, “Asl na bakarsan z,” dedi. “Bu evi defterime yaln zca ya Sade Grim’in hat için
kaydettim.Ev asla onun istedi i kadar etmez. Uzun zamand r onar m görmemi çok eski bir binad r.
Kiri lerden kimi bir kaç y l içinde çökecek durumda. Bodrumu ise y n yar nda su ile doludur.”
- ”Öyleyse sahibesi neden bu kadar çok istiyor.”
Aaron omuz silkti. “Herhalde kendisi için manevi de eri olacak. Çok eskiden beri ailesine aitmi .”
man adam gözlerini yerde gezdirdi. “Bu çok kötü.” dedi. Ba
kald p Aaron’a bakt ve
çekingen bir biçimde gülümsedi. “Ho uma gitmi ti. O, nas l söylesem bilemiyorum, tam arad m
evdi.”
Aaron güldü. “100.000 dolara belki iyi bir al veri olurdu ama, 750.000 dolara…San m Sade’in
dü üncesini de anl yorum. Hiç bir zaman fazla paras olmad . Kendisine kentte çal an o lu
bak yordu. Sonra adam 5 y l önce öldü. Onun için ev satman n ak ll ca bir i olaca
biliyor. Fakat
gönlü bir türlü evden ayr lmaya raz olam yor. Bu yüzden eve kimsenin almaya yana amayaca bir
fiyat koyuyor. Böylece kendini avutuyor.”
Üzgün bir ifade ile ba
sallad .”Dünya ne kadar garip de il mi?”
Dill so uk bir sesle “Evet.” dedi. Sonra aya a kalkt . “Kendisini bulup fiyat biraz dü ürmesini
isteyece im.” Otomobilini Bn.Grim’in evinin önündeki y k dökük çürümü tahta parmakl klar n
önüne park etti. Evin çevresini tümüyle yabani otlar kaplam . Kap ya ç kan kad n k sa boylu,
beyaz saçl idi. Yüzündeki hatlar, küçük inatç görünü lü çenesine kadar iniyordu. Havan n s cak
olmas na kar n s rt nda kal n, yün bir örme h rka vard .
- ”Bay Dill olmal
z.”dedi, “Aaron Hacker buraya gelmekte oldu unuzu telefonda söyledi. çeri
girmez misiniz?”
- Dill, “D ar korkunç derecede s cak.” diye söylendi.
- ”Öyleyse içeri girin. Buzlu a biraz limonata koymu tum. çeriz.”
çerisi lo ve serindi. Pancurlar kapat lm . Eski tarz geni koltuklarla dö enmi büyük bir salona
girdiler. Ya kad n ellerini s kenetleyerek sallanan bir sandalyeye oturdu.
man adam
öksürdü…
- “Bn. Grim, az önce emlakç z ile konu tum.”
Kad n,”Tümünden haberim var.” diye sözünü kesti.
- “Aaron fikrimi de tirebilece iniz dü üncesi ile sizi buraya yollamakla ak ls zl k etmi . Do rusunu
isterseniz amac n bu oldu una da pek emin de ilim.”
- ”Bayan Grim, sizinle biraz konu abilece imi sanm m.” Bn. Grim sallanan sandalyesini
rdatarak arkas na yasland .
- ”Konu mak için para al nmaz, ne istiyorsan z söyleyin.”
- ”Evet, hakl
z.” Adam beyaz bir mendille yüzünün terini sildi.
- ” zin verirseniz anlatay m. Bir i adam m. Bekar m.Uzun y llar çal m ve iyi bir servet yapt m.
Art k dinlenmeyi hak ettim. Ya am n sonlar geçirebilece im sakin bir yer ar yorum. Buray
sevdim. Bir kaç y l önce Albany’ye giderken buradan geçmi tim. O zaman bir gün buraya

yerle ebilece imi dü ünmü tüm. Bugün kasabadan tekrar geçerken, buray gördüm. Tam istedi im
yerdi.”
- ”Buray ben de severim, Bay Dill. Böyle oldukça yüksek bir fiyat isteyi imin nedeni de bu zaten.”
Dill gözlerini kald p ya kad na bakt .
- “Oldukça yüksek bir fiyat de il mi? Kabul etmelisiniz ki Bn.Grim, bu günlerde böyle bir ev en
fazla…”
”Yeter.” diye ba rd kad n.
- “Bay Dill bu konuda sizinle kesinlikle tart mak istemiyorum. E er istedi im paray
vermeyecekseniz, üzerinde durmayal m.”
- ”Fakat, Bn. Grim.”
- ” yi günler Bay Dill.”
Adam n da ayn eyleri yapmas belirten bir tav rla aya a kalkt . Fakat adam kalkmad .
- “Bir dakika bayan, delilik oldu unu biliyorum ama, istedi iniz paray ödeyece im.”
Ya kad n uzun süre adama bakt .
- “Emin misiniz, Bay Dill?”
- ”Kesinlikle, yeterince param var. E er evi satman n tek yolu buysa, paray alacaks z.”
Grim hafifçe gülümsedi.
- ”San m limonata iyice so umu tur. Size getireyim. Siz içerken ben de evi anlat m.”
Kad n elinde tepsi ile geriye döndü ünde Dill yine mendille aln ndaki terleri siliyordu.Limonatay
zevkle yudumlamaya ba lad .
Ya kad n sallanan sandalyesine yaslan rken
- “Bu ev.” Diye söze ba lad . ”1902’den beri aileme aittir. Kasabadaki en sa lam ev olmad
da
biliyorum. O lum Michael do duktan sonra bodrumum su bast . O günden bu yana da bir türlü
kurutamad k. Aaron baz yerlerin çürüdü ünü de söylüyor. Yine de bu eski evi severim. Bilmem
anlatabiliyor muyum?”
- Dill, “Evet.” dedi.
- ”Michael 9 ya nda iken babas öldü. Ondan sonra s nt lar ba lad . Michael belki de benden çok
babas özlüyordu. Çok vah i ve ha in bir çocuk olmu tu. Liseyi bitirince kasabay terkedip kente
gitti. Çok h rsl bir insand . Kentte ne yapt
bilmiyorum. Fakat ba ar ya ula
olmal yd . Bana
düzenli para gönderirdi.” Gözleri nemlenmi ti.
”Kendisini 9 y l görmedim. Dokuz y l sonra geldi inde ba dertte idi. Zay f ve ya lanm bir
durumda bir gece yar ç ka geldi. Yan nda ufak, siyah bir valizden ba ka bir ey yoktu. Valizi
elinden almak istedi im zaman bana vurdu. Bana, annesine vurdu. Ertesi gün bir kaç saat için evi
terk etmemi söyledi. Ne yapmak istedi ini aç klamad . Döndü ümde valiz ortadan yok olmu tu.”
man adam gözlerini limonata barda na dikmi öylece dinliyordu.
”O gece evimize bir adam geldi. çeriye nas l girdi ini bilmiyorum. Michael’ n odas ndan sesler
duydum. O lumun içinde bulundu u tehlikenin ne oldu unu ö renmek istiyordum. Kap n
arkas ndan dinlemeye çal m. Fakat yaln zca ba
malar tehditler ve…” Bir an duraklad .
Omuzlar sars yordu…
”…ve bir silah sesi duydum.” diye devam etti. “ çeriye girdi im zaman yatak odas n penceresi
aç kt ve yabanc gitmi ti. Michael’ mda yerde yat yordu. Ölmü tü. Tüm bunlar bundan 5 y l önce
oldu. Ondan sonra polis bana olanlar anlatt . Michael ve tan mad m o adam birçok suç i lemi ler.
Bir sürü yerlerden bir kaç milyon dolar çalm lar. Michael paray al p kaçm . Paray bu evde, hala
bilemedi im bir yerde saklam . Sonra di er adam hissesini almak için o lumu aray p bulmu tu.
Paran n yok oldu unu görünce de o lumu öldürmü tü.”
Ba
kald p adama bakt .
te o zaman evimi 750.000 dolara sat a ç kard m. Bir gün o lumun katilinin dönece ini
biliyordum. O bir gün gelip fiyat ne olursa olsun evi almak isteyecekti. Bütün yapaca m, ya bir
kad n köhne evine bu kadar çok para vermeye raz olacak adam buluncaya kadar beklemekti.”
Sandalyesini a r a r sall yordu. Dill barda yere b rakt , diliyle dudaklar yalad .”Uf!” dedi. Bu
limonata çok ac …” Bak lar canl
kaybetti, hafif titreme ile ba , omuzunun üzerine cans z
dü tü.
Okyar YAYALAR ‘ n katk

ile

KABIZLIK...
aat amelesi viziteye ç p haftalard r tuvalete ç kamad
söylemi ..
Doktor muayene edip, amelenin külotunu indirmi ve yüzükoyun masaya yatmas istemi , adam denileni yap nca doktor içeriden
getirdi i beyzbol sopas 3-4 kere sertçe indirmi amelenin k
n tam ortas na...
-'Tamam' demi sonra, ' imdi tuvalete gidin..'
Birkaç dakika sonra tuvaletten rahatlam
ekilde ç kan amele 'sa ol doktor bey..' demi ,
-'Hep böyle olabilmek için ne yapmal m?
-'Bir ey yapmana gerek yok..' demi doktor, 'Tuvaletini yapt ktan sonra k
çimento torbas yla silme yeter..!

George Carlin Amerika'da 70 ve 80'li y llar n ünlü bir komedyeni idi.
11 Eylül den (9/11) ve kar
n ölümünden sonra öyle yazm .
"Tarih içinde zaman
n paradoksunu öyle s ralayabiliriz :
Daha yüksek binalar z, ama daha k sa sabr z var; daha geni oto yollar z, ama daha dar bak aç lar z var.
Daha çok harc yoruz, ama daha az eye sahibiz; daha fazla sat n al yoruz, ama daha az ho nut kal yoruz.
Daha büyük evlerimiz, ama daha küçük ailelerimiz; daha çok ev gereçleri, ama daha az zaman z var.
Daha çok e itimimiz, ama daha az sa duyumuz; daha fazla bilgimiz, ama daha az bilgeli imiz var.
Daha çok uzman z, ama yine de daha çok sorunumuz; daha çok ilac z, ama daha az sa
z var.
Çok fazla alkol ve sigara tüketiyoruz, çok savurganca para harc yoruz, çok az gülüyoruz, çok h zl araba kullan yor, çok çabuk
yoruz, çok geç saatlere kadar oturuyor, çok yorgun kalk yoruz, çok az okuyor çok fazla TV izliyoruz ve çok ender
ükrediyoruz.
Mal varl klar
ço altt k, ama de erlerimizi azaltt k. Çok konu uyoruz, çok az seviyoruz ve çok s k nefret ediyoruz.
Geçimimizi sa lamay ö rendik, ama ya am kurmay ö renemedik.
Ya am za y llar katt k, ama y llara ya am katamad k.
Aya gidip gelmeyi ö rendik, ama yeni kom umuzla kar la mak için caddenin kar
na geçmekte sorunumuz var. D Uzay
fethettik, ama iç dünyam edemedik.
Daha büyük i ler yapt k, ama daha iyi i ler yapamad k.
Havay temizledik, ama ruhumuzu kirlettik. Atoma hükmettik, ama önyarg lar za edemedik.
Daha çok yaz yoruz, ama daha az ö reniyoruz.
Daha çok plan yap yoruz, daha az sonuca var yoruz. Ko may ö rendik, ama beklemeyi ö renemedik.
Daha fazla bilgiyi depolamak, her zamankinden daha çok kopya ç karmak için daha çok bilgisayarlar yap yoruz, ama git gide daha
az ileti im kuruyoruz.
Zaman art k, h zl haz rlanan ve yava sindirilen yiyeceklerin; büyük adamlar ve küçük karakterlerin; yüksek kârlar ve s
ili kilerin zaman r.
Günümüz art k, eskiye göre bol paran n oldu u, ama bo anmalar n daha çok oldu u, daha süslü evler, ama da lm yuvalar n
oldu u günlerdir.
Vitrinlerde her eyin sergilendi i, ama depolarda hiçbir eyin olmad bir zamanday z. Öyle bir zaman ki teknoloji bu mektubu
size getirebilir, siz bu içselli i ya payla may , ya da sil tu una basmay seçebilirsiniz.
Ya am, ald
z nefes say yla de il, nefesimizi kesen anlar n say yla ölçülür.
Payla mak özel ve güzeldir ,ya am payla mak, özel gün ve anlar payla mak , de er verip de erinizi bilen birileri oldu unu
bilmek, onunla payla mak ne kadar lüks art k,;
Onu bulmak ve kaybetmemek,dostlu u,sevgiyi,hüznü payla mak ne güzeldir, tüm bunlar n tarihe kar
bir dönemde elde
etmek ve ya amak..."
George Carlin
Aygen ETKER’in katk ile

Dünden H zl Olmak

Her sabah bir ceylan uyan r Afrika’da. Kafas nda tek bir dü ünce vard r. En h zl ko an aslandan daha h zl ko abilmek.
Yoksa aslana yem olacakt r.
Her sabah bir aslan uyan r Afrika’da. Kafas nda tek bir dü ünce vard r. En yava ko an ceylandan daha h zl ko abilmek.
Yoksa açl ktan ölecektir.
ster aslan olun, ister ceylan olun hiç önemi yok.Yeter ki güne do du unda ko uyor olman z gerekti ini, hem de bir
Önceki günden daha h zl ko uyor olman z gerekti inizi bilin.
Ya am adl ko uyu ne kadar güzel anlatm Afrika atasözü. Bir önceki günden daha h zl ko mak gerekmaktedir.
Çünkü e er aslansan z, ve en yava ko an ceylan bir önceki gün yakalam san z ve bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz,
Art k bilmelisiniz ki en yava ceylan sizden daha h zl r.
O halde düne göre h
artt rman z gerekmektedir.
Yok e er ceylansan z ve henüz aslana yem olmam san z, h
düne göre mutlaka art rmal
z. Çünkü s ra size gelmi
olabilir.
Yani, hayat ko usunda devam edebilmenin tek ko ulu var…
Dünden daha h zl olabilmek.
Bak n bakal m imdi kendinize.
Ondan, undan, bundan de il ‘Dünden’ h zl m
z?

