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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı organizasyonumuz için son hazırlıklar hızla devam ediyor.2420.Bölge’de
en büyük katılım Edirne’den gerçekleşiyor.Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.Gerçekten hepimiz için
çok güzel geçeceğine inanıyorum.
Almanya-Lörrach arasında 5 Aralık’ta yapılacak olan Kardeş Şehir Sözleşmesi ile yeni bir döneme
girileceğini düşünüyorum.Tabii ki Edirne Rotary Kulübü de bu sürece büyük katkıda bulundu.Gelecek
Dönem Başkanlarımız gerçekleştirecekleri projeler için Partner konusunda sıkıntı yaşamayacaklardır.
4-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Almanya gezimize talep epey fazla oldu.Bu bizim için
çok memnun edici bir durum.İlginiz için teşekkürler.5 Aralık tarihinde hep birlikte Edirne BelediyesiLörrach Belediyesi Kardeş Şehir Sözleşmesi imza törenine katılacağız.Sonra da Fransa-Almanyaİsviçre üçgeninde sizler için güzel bir gezi programı gerçekleştireceğiz.Şimdilik sizlere gidilecek
yerlerle ilgili ayrıntılı bilgi vermeyeceğim.
Grup İnceleme Değişim Programı için Kulübümüzü temsil edecek bir Edirneli kardeşimizi önermeyi
planlıyoruz.Bu konuda tekliflerinizi bekliyorum.29 Ekim son tarih olarak belirtildi.
Tekrar görüşmek dileğiyle…
Güzel günler geçirmenizi dilerim….
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EDİRNE

Aklınızda bulunsun...
Karıncalar hıyardan nefret eder. Çıkış yerlerine koyun.
Pırıl pırıl buz için suyu kaynatıp dondurun
Ayna parlaklığını alkolle silerek elde edin
Sakız lekesini elbiseyi 1 saat buzluğa atarak temizleyin
Beyazlık için çamaşırı 10 dakika limon dilimi konmuş sıcak suya sokun
Saçınızı bir çay kaşığı sirkeyle ıslatıp yıkarsanız pırıl pırıl olur
Limondan azami limon suyu almak için limonu bir saat sıcak suda bekletin
Lahana kokusundan kurtulmak için kaynattığınız suya bir dilim ekmek atın
Elinizdeki balık kokusunu elinizi elma sirkesi ile yıkayarak giderin
Soğan soyarken sakız çiğneyin, gözünüz yaşarmaz.
Patatesin çabuk haşlanması için bir patatesin yarısını soyarak kaynatın
Yumurtayı tuzlu suda haşlarsanız çabuk pişer ve çatlamaz.
Mürekkep lekesinin üzerine diş macunu koyup kurumaya bırakın , sonra yıkayın.
Tatlı patatesi haşladıktan sonra soğuk suya atın çabuk soyulur
Fare ve sıçanları uzaklaştırmak için bulunabilecekleri yerlere karabiber koyun, kaçarlar
YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

-İnsanlara beklediklerinden daha çok şey ver ve bunu zevk alarak yap.
-Dinlediğin her şeye inanma, sahip olduğun her şeyi harcama ve istediğin kadar uyuma.
-'Seni seviyorum' dediğinde, cidden söyle.
-Üzgünüm dediğinde, o kişinin gözlerinin içine bak.
-Evlenmeden önce en az 6 ay nişanlı kal.
-Başkalarının düşleriyle asla alay etme.
-Anlaşmazlık durumlarında, dürüst ol.
-Kimseyi kırma, hakaret etme.
-İnsanları akrabalarına göre yargılama.
-Yavaş konuş, ama hızlı düşün.
-Anneni ara.
-Kaybettiğinde, ders al.
- Küçük bir anlaşmazlığın büyük bir arkadaşlığı bozmasına izin verme.
-Telefona cevap verirken gülümse.Seni arayan kişi bunu sesinden anlayacaktır.
-Biraz yalnız kal.
-Suskunluğun, bazen, en iyi yanıt olduğunu unutma.
-Allah`a güven ama arabanı kilitle. (Deveni bağla sonra tevekkül et).
- Evde sevgi dolu bir atmosfer önemlidir.Huzurlu ve uyumlu bir ortam yaratmak için elinden geleni yap.
- Geçmişte çok yaşama.
-Bildiklerini paylaş. Ölümsüzlüğü elde etmenin bir yoludur.
- Dua et. Duada, ölçülemeyecek bir güç saklıdır.·
-Sana sevgi gösterisinde bulunan birini engelleme.
-Başkalarının işine burnunu sokma.
-Çok para kazanıyorsan eğer, hayattayken, başkalarına yardım et. Bu, Şansın sana verebileceği en büyük tatmindir.
Unutma, istediklerini elde edememek, bazen büyük bir şanstır.
Halil ALTUĞ’ un katkısı ile

MEŞHUR OLMAK ZOR ZENAAT !!!
NEFİSE KARATAY
Muhabir: Nefise, Somali'nin baskenti neresidir?
Karatay: Bu konuda yorum yapmak istemiyorum!..
SİNEM GÜVEN
"Ben meme kanserine şahsen karşıyım..."
MAHMUT TUNCER
"B çok önemli bir harftir. B olmasa, Bülent'e Ülent, Bursa'ya Ursa derdik!.."
HANDE ATAİZİ
"Bu tokat olayından sonra hayata bakış açım değişti, artık her şeye daha pozitif bakıyorum..." (Sevda Demirel’in canlı yayında tokadını yedikten sonra...)
PETEK DİNÇÖZ
"Savaşı istemiyorum tabii ki, beni çok etkiledi. benim makyaj masrafım var, elbise masrafım var..."
ZEKERİYA BEYAZ
Zekeriya Beyaz: Şimdi, Sayın Cevizkabuğu...
Hulki Cevizoğlu: Cevizoğlu efendim!
FATİH TERİM
"Seyretmedim, görmedim ama gördüğüm kadarıyla söylüyorum gol değildi..." (Adanaspor-Galatasaray maçı sonrasındaki toplantıda)
TÜRKAN ŞORAY
Gazeteci soruyor: Türkan Hanım, gözlerinizi bağışlamayı düşünür müsünüz?
Türkan Şoray: Bugün mü?
TANSU ÇİLLER
Belediye Zabıtalarına: 'Merhaba Asker!
REHA MUHTAR
Reha Muhtar telefondaki adama fırça atıyor!
- Bütün bunları nasıl yaptın ha? cevap ver?
- Bakın efendim şöyle izah edeyim...
- Sus konuşma, hala utanmadan izah ediyorsun.. cevap versene?!
- ......?
MUSTAFA SARIGÜL
"Yiğidi öldürmek lazım, hakkını yememek lazım..."
OSMANTAN ERKIR
Şemdinli’den gelen 6 şehit haberi tam da eğlence programlarının canlı yayınlandığı saate denk geldi. Daha önce de benzer hadiseler geçiren Popstar
Alaturka’nın sunucusu Osmantan Erkır, ne diyeceğini bilemedi.
Canlı yayının da etkisiyle Erkır’dan şu tuhaf sözler döküldü: Bu eylemlerin yarışma ve şov programlarının yayınlandığı hafta sonuna denk gelmesi, bende
acaba özellikle mi bu günler seçiliyor kuşkusu yarattı...
VATAN ŞAŞMAZ
"Ben, aşki iki kişinin yaşamasından yanayım..."
SİNAN ÇETİN
"Yani şimdi sizin annenizin bütün evliliklerinden elde ettiği toplam çocuk sayısı kaç?” (Film Gibi programında konuğa)
NÜKHET DURU
"Ses, bedende en geç yaşlanan organdır..."
SEDA SAYAN
"Bugün çok önemli bi konugum var ama önce daha önemsiz biri gelicek Safiye Soyman"
İSMET BADEM
İsmet Badem bir basketbol maçında seyircilerin arasına çıkar ve bir kızla röportaja başlar.
Badem: sizin gibi güzel bayanları salonlarda görmekten çok mutlu oluyorum. Basketbola bu ilgi nereden?
Kız: ben Efes kızlarından biriyim zaten.
Badem: Aaa öyle mi çıplak değilsin ya tanıyamadım.
Bu diyalogdan sonra anlatım masasında olan Murat Murathanoğlu ise: Ya İsmet bi de sana bu iş için para veriyorlar değil mi?
HİLAL CEBECİ
Sunucu: Hilal Hanım takip mesafesi nedir?
Cebeci: Takip mesafesi, mesela ben şu anda 40 km hızla gidiyorum ya, önümdeki araçla aramdaki mesafe de 40 kilometre olmalıdır.
Sunucu: Ama Hilal Hanım, bu durumda İstanbul-Ankara yolunda sadece 13 araç olabilir
DENİZ AKKAYA
"Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilimdir!"
EMRAH
"Mozart dinlemiyorum ama Türkiye’ye gelirse konserine mutlaka giderim."
ASENA
"Salak olabilirim ama aptal asla..."
NİHAT DOĞAN
"Atatürk ne demiş: Yurtta sulh barışta sulh."
POPSTAR ABİDİN
"Popstar, popstarlığı yaşayabilen herkes için popstarlıktır..."
KENAN DOĞULU
"Lütfen herkes yanındakinin serçe parmağını rahatsız etsin. Serçoyu kapın, serço kapma operasyonu!.." (Seyircileri halay çekmeye teşvik ediyor!)
BEYAZIT ÖZTÜRK
"Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz dimi arkadaşlar!"
TUĞBA ÖZAY
"Cumhuriyet 1927 yılında ilan edildi."
SERAP EZGÜ
"Oğlunuz oğlan mı?" (Ezgü, konuğuna soruyor.)

SEVGIYI HAK EDECEK INSANI BULMAK
Kadın her sabah olduğu gibi o gün de beyaz değneği ve el yordamı ile otobüse binmişti.
Şoför: - 'Soldan üçüncü sıra bos hanımefendi,' dedi.
Kadın 32 yaşında güzel bir bayandı ve eşi oldukça yakışıklı bir deniz subayı idi.
Bundan bir kaç ay önce yanlış bir teşhis sonucu gerçekleştirilen ameliyatla gözlerini kaybetmişti genç kadın ve asla
göremeyecekti.Kocası ameliyattan sonra acı gerçeği örgenince yıkılmış ve kendi kendine bir söz vermişti.
Asla karısını yalnız bırakmayacak, ona sonuna kadar destek olacak, kendi ayakları üzerinde durana kadar cesaret verecekti.
Günler geçiyordu.
Kadın her geçen gün kendini daha kötü hissediyor, çok sevdiği kocasına yük olduğunu düşünüyordu.
Eşinin bu içine kapanık, karamsar hali kocayı çok üzüyordu. Bir an önce bir şeyler yapması gerekiyordu, karısı günden güne kendi içine
kapanık dünyasında kayboluyordu.Bütün gün düşündü koca, 'nasıl yardım edebilirim güzeller güzeli eşime' diye.Birden aklına eşinin
eski işi geldi.Eski işine geri dönmesini isteyecekti.Ama bunu ona nasıl söyleyecekti, çünkü artik çok kırılgan ve neşesizdi.Bütün
cesaretini toplayarak aksam karısına konuyu açtı.
Karısı dehşetle gözlerini açtı:
- 'Ben bunu nasıl yaparım ben körüm, ' diye bağırdı.
Kocası ona destek olacağını, her sabah kendisinin işe bırakacağını ve akşamları da iş çıkışında alacağını ve ona çok güvendiğini
söyledi.Çünkü eşini tanıyordu ve bunu başarabileceğini biliyordu.Kadın büyük bir umutsuzlukla kabul etti çünkü eşini çok seviyordu ve
onu kırmak istemiyordu.
Her sabah eşini işine bırakıyor ve akşamları da alıyordu fedakar koca.
Günler böyle ilerledi, karısı eskisinden biraz daha iyiydi. Fakat kocası daha fazlasını istiyordu, kendisine söz vermişti sonuna kadar
gidecekti. Aksam karısına:
- 'Artik işe kendin gidip gelmelisin,' dedi.
Kadın şaşırmıştı. Bunu asla yapamayacağını söyledi. Kocası ısrar edince onu yine kıramadı ve bütün cesaretini topladı.
Bunu kendisi de istiyordu ama o kadar güveni yoktu.Sabahları kadın artik otobüs durağına kendisi gidiyor, otobüsüne biniyor ve
otobüsten inerek işine gidebiliyordu.Günler günleri kovaladı, hiç bir problem yoktu.
Yine bir gün otobüse binerken, şoför:
- 'Sizi kıskanıyorum, hanımefendi' dedi.
Kadın kendisine söylenip söylenmediğini anlayamadan, neden diye sordu.
Şoför:
- 'Çünkü her sabah sizin arkanızdan genç bir deniz subayı otobüse biniyor ve bütün yol boyunca sevgi ile size bakıyor, otobüsten
indikten sonra yeşil ışıkta yolun karşısına geçmenizi bekliyor siz binaya girdikten sonra arkanızdan öpücük yollayıp size her gün
sevgiyle el sallıyor,' dedi.
HERKESIN BU KADAR SEVMESI VE SEVILMESI, HEPSINDEN DE ÖNEMLISI BÖYLE
BIR SEVGIYI HAK EDECEK INSANI BULMASI DILEGIYLE...
V.Reşat AYAN’ın katkısı ile

1.Yürümek sağlık için iyi olsaydı, Postacılar ölümsüz olurdu.
2. Balina; tüm gün yüzer, sadece deniz ürünleri yer, bol su içer ve şişmanlar.
3. Bir tavşan bütün gün hoplasa da, zıplasa da sadece 15 yıl yaşar.
4. Bir kaplumbağa ise; hiç çalışmadan, hiçbir şey yapmadan 450 yıl yaşar.
SONUÇ:
EGZERSİZ in canı cehenneme!

