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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;
17 Ağustos Depreminin yıldönümünde toplantımızı gerçekleştirdik.Türk Milleti adına gerçekten çok büyük bir felaketti.Bir
çok vatandaşımız hayatını ve yakınlarını kaybetti.Edirne Rotary Kulübü olarak bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması
tek dileğimiz.Ama şunu da bilmeliyiz ki ülkemiz gerçeğinde bu tür olaylarla hala karşılaşma ihtimalimiz var.Bunun için bizler
de her zaman hazırlıklı olmalıyız.
Şimdi aynı acımızın kat ve kat fazlasını kardeş ülke Pakistan yaşıyor.Son günlerde yağan şiddetli yağışlar nedeniyle
Pakistan çok büyük bir sel felaketi yaşıyor.Bizler de Guvernörümüz Ahmet KARA’nın çağrısı üzerine Rotary 2420.Bölge
tarafından başlatılan yardım kampanyasına Edirne Rotary Kulübü olarak destek olacağız.Bu konuda toplantımıza katılan
tüm arkadaşlarımızın destek vermesi beni mutlu etti.Katılım sağlayamayan diğer arkadaşlarımın da desteğini
bekliyorum.En kısa sürede bu yardımları yerine ulaştırmak arzusundayız.Mübarek ramazan ayını kutladığımız bu günlerde
böyle bir acıyı yaşayan dostlarımıza yardım elimizi uzatmamız onların acılarını biraz da olsa azaltacaktır.
3-6 Eylül 2010 tarihleri arasında Yunanistan Kavala Rotary Kulübü’nün organize ettiği Uluslar arası Ryla Seminerine
Kulübümüzü temsilen 6 tane genç kardeşimizi gönderiyoruz.Bu konuda Gençlik Komitesi Başkanımız Halil ALTUĞ yoğun
bir şekilde çalışıyor.Önümüzdeki hafta katılımcılara yönelik bir toplantı gerçekleştireceğiz.Bir Uluslararası organizasyonda
nasıl davranmaları gerektiği hususunda her türlü bilgi kendilerine verilecek.
Geçtiğimiz hafta Akın Tiryakioğlu dostumuz mazeret bildirmesine rağmen sehven mazeretsiz olarak
yazılmıştır.Kendisinden özür diliyorum.Bazen böyle hatalarımız da olabiliyor.Her zaman bizleri uyarabilirsiniz.
Önümüzdeki hafta kulübümüzün 2. Asamblesini gerçekleştireceğiz.Tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyorum.Hemen
ardından 31 Ağustos tarihinde de Guvernör yardımcımız Güray ERTEM 3. Asamblemiz için aramızda olacak.21 Eylül
tarihinde de Guvernörümüz Ahmet KARA’nın katılımıyla 4.Asamblemizi yapacağız.Yani kulüp olarak 1 aylık çok yoğun bir
döneme giriyoruz.Gerekli hazırlıklarımızı hep birlikte tamamlamaya çalışacağız.
Güzel günler geçirmeniz dileğiyle….

Serhad CEYLAN
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EDİRNE

HİTİTLERİN M.Ö. 2000 YILINDAKİ DUVAR YAZISINDAN ALINMIŞTIR
Tanrım,
Beni yavaşlat.
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir...
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele...
Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver.
Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği, belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka, götür.
Öykünün o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol...
Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret;
bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı,
güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı,
güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi,
hülyalara dalabilmeyi öğret...
Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat.
Hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini,
yaşamda hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim...
Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla,
Göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük olması,
yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır...
Beni yavaşlat Tanrım
Ve köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et.
Yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükseleyim.
Ve hepsinden önemlisi Tanrım,
Bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek İçin CESARET,
Değiştiremeyeceğim şeyleri Kabul etmek İçin SABIR,
İkisi arasındaki farkı bilmek için AKIL
Ve
Beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak DOSTLAR ver...
50 YAŞI GEÇTİNİZ Mİ? CEVABINIZ EVETSE OKUYUN :
ENDİŞELENMEYİN, BÖBREK MAFYASI ARTIK SİZİNLE İLGİLENMİYOR.
UÇAK KAÇIRMA OLAYLARINDA İLK SERBEST BIRAKILACAK REHİNE SİZSİNİZ.
KİMSE SİZİN BİRYERLERE KAÇIP GİTMENİZİ BEKLEMEZ.
AKŞAM SAAT 21:00 DE ARAYAN DOSTLARINIZ “UYANDIRDIM MI” DİYE SORACAKLARDIR.
SİZİN İÇİN ARTIK HAYATTA DERS ALINACAK BİR ŞEY KALMAMIŞTIR.
ÜZÜLMEYİN, ALDIĞINIZ HİÇBİR ŞEYİ ESKİTEMEYECEKSİNİZ.
AKŞAM YEMEKLERİNİ 16:00 DA YAPABİLİRSİNİZ
SEKS OLMADAN YAŞAYABİLİRSİNİZ AMA GÖZLÜKSÜZ ASLA.
SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA ÇOK HARARETLİ TARTIŞMALARA GİRERSİNİZ.
HIZ LİMİTİNİ AŞMA GİBİ BİR SORUNUNUZ YOKTUR.
PLAJDA GÖBEĞİNİZİ İÇERİ ÇEKMEK GİBİ BİR SIKINTIYA KATLANMAZSINIZ.
GÖRME BOZUKLUĞUNUZ DAHA KÖTÜ OLMAYACAKTIR.
EKLEMLERİNİZ EN DOĞRU HAVA TAHMİN BİLGİSİNİ VERİR
TÜM SIRLARINIZ ARKADAŞLARINIZDA GÜVENDEDİR, ZİRA ONLARDA HATIRLAMAYACAKLARDIR.
DİKKAT ETTİYSENİZ RAHAT OKUYABİLMENİZ İÇİN HERŞEY BÜYÜK HARFLE YAZILMIŞTIR.

Dekorasyonda unutulmaması gereken 30 nokta
( Cevat GÜLER’in katkısı ile)
Hayatımızı daha güzel şeyler ile paylaşmayı hak ediyoruz. İlk adımı atmak için bir kaç şeyi hatırlamak bizi mutluluğa daha
çabuk yakınlaştırabilir.
1. Ne istediğinizi iyi bilmelisiniz. Acele karar vermeden önce, beklentilerinizi yazın. Ve bir kaç güç unutup sonra yeniden
okuyun.
2. Hangi rengi sevdiğinize ve en çok hangi renk ile yaşamak istediğinizi iyice düşünün. Sadece “Öyle gerekiyor” diye
şartların sizi istemediğiniz bir yöne sürüklemesine izin vermeyin.
3. Koltuk, halı, duvar rengi gibi seçeneklerden önce perde seçmeyin.
4. Başkalarının evinde güzel duran pek çok eşyaya iç geçirebilirsiniz. Her şey yerinde güzeldir. Eşya da, renk de. Neyi
beğendi iseniz, onun sizin evinizde de aynı şekilde etki yaratacağından emin olmalısınız.
5. Her yeri eşyalar ile doldurmak zorunda değilsiniz. Boşluğun tadı başkadır. Evinizde eşyalarınız arasında bırakacağınız
alanlar çok değerlidir.
6. Eşyalarınız tasarımda birbirleri ile yarışmamalıdır. Renk, doku ve şekil seçimlerinde acele etmeyin. Hepsini birlikte
düşünün ancak adım adım satın alın. Yerleştirdikçe, yerinde başka sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz.
7. Gözünüzü yoran, aydınlatmayı sağlayan ışık kaynaklarının ortada olduğu ürünlerden ise, ampul gibi ışığın kaynağını
görmeyeceğiniz, ancak aydınlık sağlayan ürünler tercih edin.
8. Aydınlık düzeyini istediğiniz gibi ayarlayacağınız dimmer sistemleri seçin. Bazı bölgelerde ışık sensörü kullanabilirsiniz.
9. Yatak odalarınızın keyifli hale gelmesini sağlamak için doğru yatak örtüsü ve nevresim takımı seçin. Yanlış renk ve
desen de seçim, uyumsuzluk yüzünden size odanızı keyifsiz gösterecektir.
10. Tek bir renge ve materyale bağlı kalarak aksesuar seçmeyin. Her aksesuarın bir hikayesi vardır. Seçtiklerinizin nerede,
nasıl, neyin yanında durduğu önemlidir. Tüm aksesuarlarınızı bir anda satın almayın. Zaman içinde hazmederek ve içinize
sinerek seçmelisiniz.
11. Aynalardan ve onları büyük kullanmaktan korkmayın. Onlar size katı duvarların, dar alanların kapılarını açar.
12. Mutsuz zamanlarda dekorasyon için alışverişe çıkmayın.
13. Salonunuz misafirlerin gelmesi için hazırlanmış bir alan değildir. Evinizin her yeri sizin olmalıdır. Önce nasıl bir evde
mutlu olurum sorusuna cevap verin.
14. Çok sıkıldığımız kahverengi, yanındaki renkler ile büyüleyici sonuçlar yaratır. Kahverengiyi kullanmaktan çekinmeyin.
15. Renk seçerken, yatıştırıcı özellikte olup olmadıklarına dikkat edin. Satın alırken, seçerken duyduğunuz heyecan,
evinizde hissettirmesini istediğiniz duygularını yaratan rengi yanlış algılatabilir. Mekanda yerinde ve doğru ışık ile
denemeler yapmalısınız.
16. Sadece sevdiğiniz şeyleri tercih edin, başkalarının sevdiği ve önerdiği şeyleri değil.
17.Yatak odanızı giysi dolapları ile doldurmayın. Yatak odası, yatağınızın odası ve uyku odasıdır. Dolapları bir giyinme
odasında değerlendirmek için çaba harcayın. Yatak odanız huzurlu bir uykuya kalsın.
18. İki renk seçtiniz. Üçüncüyü seçerken çok daha fazla düşünün.
19. Aksesuarlarınızı seçerken, yansıttıkları duygusal durumu, renginden daha fazla önemseyin.
20. Kişisel bağlılık duyduğunuz eşyalar tüm dekorasyonunuzu etkiliyor olabilir. Yaratıcılıkta özgürleşemeyebilirsiniz.
Önce bağlılık duyduğunuz eşyalar yokmuş gibi hayal kurun. Sonra dekorasyonun içine onları dahil etmeye çalışın.
21. Mekanınızı dekore ederken, duvarlar, yerler ve tavan olarak üçe bölmeden önce, onları bir bütün olarak içine
yayılacağınız yeni mağaranız olarak düşünün. Ancak bu mağarada önce nasıl yaşamak istediğinize karar verin. Duvarların
şekli, tavanın yüksekliği veya yer döşemesinin engellerine takılmadan özgürce hayal kurun. Sonra hayallerinizi diğer
detaylar ile revize edin. Hayallerinizi edit etmekten vazgeçin. Önce hayal kurun. Sınırsızca. Sonra yavaş yavaş nelerin
olamayacağına karar verirsiniz. Her düşüncenin ve her hayalin ardından fikrinize engel olan bir bilgi getirmeyin. Erteleyin.
22. Huzurlu bir yatak odasını hak ediyorsunuz. Bunu sağlamak için iç ferahlatıcı renkleri yatak odasında kullanın. Renk
doygunluğu yüksek renkleri sevseniz bile, aydınlık gösterecek renkleri tercih edin.
23. Yatak odanızda teknolojik cihazlardan uzak durun. Uyuyacağınız odada laptop veya TV bulundurmamak en iyisi.
Zamanın şartları geceleri uzanmışken TV seyretmeye yönlendiriyor. Fakat en iyisi ayrı odalarda bulunmaları. Tv’ye olan
bağlılığınızı ölçmek istiyorsanız, salondaki televizyonun karşısında ne kadar uyuya kaldığınıza bakın.
24. Evinize taze çiçekler almayı ihmal etmeyin. Kendinizi sık sık çiçekler ile ödüllendirin.
25. Mumları yakmak için elektriklerin kesilmesini beklemeyin. Mumlarınızı, banyoda, yatak odasında ve salonda her
zaman kullanın. Mumları aksesuar olarak kabul etsek de erimelerinde bir sakınca yoktur. Kullanın, keyif alın, sonra yine
satın alırsınız.
26. Sarı, kırmızı, turuncu gibi sıcak renklerin özel etkileri vardır. Sıcak doğaları gereği, duygusal durumunuza olumlu etki
ederler. Aktif kalmak istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz.
27. Yıkaması, bakımı zor ve ışığı kesen perdelerden kurtulun. Hafif perdelere ve tüllere geçin.
28. Girişinizi açık tonlarda, soft renklerden tercih edin. Unutmayın ki, ışığın en az geldiği bu bölgelerdeki aydınlık seviyesi
düşüktür ve hep ışık gerektirir. Işığa rağmen aydınlık ve evinize döndüğünüzde size sıcak bir hoş geldin diyen bir giriş
olması için tek yapmanız gereken, ne renk olursa olsun soft tonlarında kullanmak.
29. Plastik enerjilerden kurtulun. Evdeki aksesuarlarınızda, cam, taş, ağaç, mercan, kristal kullanın. Plastik olan her şeyden
kurtulun.
30. Dekorasyona en çok değişmesini istediğin odadan başlamayın. Potansiyel zorlukları ve kararsızlıkları diğer odalar ile
atlatın. En son, içinde bulunmaktan hoşlandığınız odayı dekore edin. Tüm alışverişlerde acele etmeden seçim yapın.
Satıcıların sizi kandırmalarına ve kendi istediklerini satmalarına izin vermeyin. Kararlı olun, ne istediğinize karar verdikten
sonra alışverişe çıkın.

SON GEYİKLER

En güzel çay hangi dağda içilir?

Almanya'da Almanlar yaşıyorsa

Çay bar-dağı'nda

Sakarya'da sakarlar mı yaşar?
Yıkanan Ton'a ne denir?
File çorap aldım.

-Washington

-File niye aldın? Kendine alsaydın ya..
Kral tahta çıkınca ne yapmış?
Abi sana Sıla'nın selamı var.

-Tahtayı yerine takmış.

-Hangi Sıla?
-Gayri Safi Milli HaSıla

Adamın biri yüzme bilmiyormuş,
denize düşmüş fakat bir şey olmamış.

Taşımasuyla neden değirmen dönmez?

Neden?

-Çünkü Taşımasu bir japon kızıdır.

-Adamın tipi kayıkmış.

-Peki Taşımasu annesinden nasıl su ister?
-Mataramasuko.

Örümcek adam ağ atamıyormuş,neden?
-Çünkü ağ bağlantısı kopmuş.

Bankacı fil neden hapise girmiş?
-Bankayı hortumladığı için.

Ben kamyonu sürüyordum,
leonardo da vinci.

Kızın biri kitap okurken ölmüş. Neden?
-Satırbaşına gelmiş.

Bir elmanın içinden bir kurt çıkmasından daha kötü ne olabilir?
-Yarım kurt çıkması!

-Fransız ihtilali neye karşı yapılmıştır?
-Sabaha karşı

Sarışınlar neden 11'i yazamazlar?
-Hangi 1'i önce yazacaklarını bilmedikleri için.

-Küçük su birikintisine ne denir?
-Sucuk

4.murat neden intihar etmiş..?
İlk 3 e giremediği için.

Yerin kulağı vardır benim de kulağım var..
o zaman ben yer miyim ? Yemem..

Sarışın pizza ısmarlar.
Pizzacı sorar: "6 parçaya mı böleyim, 8 parçaya mi?

Sen o çeteyi tanıyor musun

Sarışın "6'ya böl", der, "sekiz parçayı bitiremem".

Hangi çeteyi
Peçeteyi.

77 yi neden bugüne kadar kimse ayıramamış?
-Seven'leri ayırmak günahta ondan:)

Mercedes bile namaz kılmıyor renault clio
Temel kahvede işe başlar, müşterilerden biri seslenir:
John Wayne'in ebesi kimdir?

-Temel bize üç çay, biri açık olsun.

-Ebeveyn.

-Hangisi?

-Gözlüklerin numaralımı?

Sıcak buza ne denir?

-Yok kale arkası...

-Hatice. (hot ice)

Cin Ali mavi mürekkebe düşerse nolur?

Hangi pansiyonda kalınmaz?

-Blue Jean

-Süspansiyon.

Çok makbule geçti

İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa tekrar mı gidip geleyim?

şimdi de Ayşe geçiyor.
Boşluktaki file ne denir_
Yangın dolabını açmışlar nolmuş?

-Fil in the blanks.

Yang çok kızmış!
Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk,
Erkek ata ne denir?
Bayat

fırın sıcak geldi bahçeye çıktık

