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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;
Geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü olması gereken Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hava muhalefeti nedeniyle 31
Ekim Pazar günü yapıldı.Doğal olarak bazı arkadaşlarımız daha önceden hazırladıkları programları nedeniyle
katılamadılar.Yine de en çok katılımı Edirne Rotary Kulübü gerçekleştirdi.Hep birlikte Vatan Caddesi’nde
Cumhuriyet Yürüyüşünü gerçekleştirdik.Akşam da Kazım KARABEKİR’İN kızı Timsal KARABEKİR’İN
gerçekleştirdiği Cumhuriyet’in kuruluş yılları ile ilgili harika sunumun eşliğinde boğaz da bir gemide akşam
yemeği yedik.Gerçekten güzel bir etkinlik oldu.Katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Bölgemizde Edirne Rotary Kulübü’nün önderlik ettiği Mikro kredi Projelerine İstanbul Bahçeşehir
,Küçükçekmece ve Çorlu 100.yıl Rotary Kulübünün sponsorluğunda yenilerini ekliyoruz.Bu konuyla ilgili olarak
Mikro kredi Komitesi Başkanı Şenol EKİN ve komite yönetimi Guvernör yardımcımız Güray ERTEM ve kulüp
başkanlarımız ile birlikte Projeye dahil olan gruplarla güzel bir toplantı yaptık.Toplam 4 grup olarak 36 bin TL
para hak sahiplerine verilecek.Ardından Edirne Valisi Gökhan SÖZER ve Vali yardımcımız Ayhan ÖZKAN’A bir
ziyaret gerçekleştirerek projelerimiz hakkında bilgi sunduk.
Bu haftaki toplantımız Trakya Üniversitesi Dekanı Prof.Dr.Derman KÜÇÜKALTAN’ın gerçekleştirdiği EDİRNE
TURİZMİ’NİN GELİŞME PERSPEKTİFLERİ konulu bir konuşma ile renklendi.Gerçekten çok anlamlı ve güzel
bir konuşma oldu.Sizlerin de katılımıyla Edirne için çok önemli olduğunu düşündüğüm bu konuda tartışma
imkanı bulduk.İlginizden dolayı teşekkür ederim.Tabiî ki Derman Hocamı farklı konularda tekrar aramızda
görebiliriz.Tekrar görüşmek dileğiyle.

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
KONUŞMACIMIZ

:

Prof.Dr.Derman KÜÇÜKALTAN

MİSAFİRİMİZ

:

Galip EVİNAY
Berk KÜÇÜKALTAN
Erdinç OVATMAN

(26.10.2010 toplantımızda)

Konu: EDİRNE TURİZMİNİN GELİŞME PERSPEKTİFLERİ

Emekli Subay
Cengiz BENAKMAN Misafiri
T.Ü.Bankacılık Böl. Öğretim Üyesi Kulüp Misafiri
Başkent Gazetesi Sahibi
Kulüp Misafiri

ATTENDANCE GETİRENLER

:

İsmail GÜMÜŞDERE – Recayi ARAN

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Ali ES – Halil ALTUĞ

(31.10.2010 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU

DEVAM DURUMU

:

81.82

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

06 KASIM Zehra-Tamer BORAL

Evlilik Yıldönümü

06 KASIM Selda ARAN

Doğum Günü

KUTLARIZ……..

Önümüzdeki hafta toplantımız: 09.Kasım.2010 Salı Saat 19.00 de Rotary Evinde .

Başkan : Serhad CEYLAN
Üye
: Ümit MIHLAYANLAR
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Muzaffer MEMİŞ
Geç.D.B.: Cengiz BENAKMAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10

Sayman : Kaya ZEYBEKOĞLU
edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com
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EDİRNE

Yurdumun insanlarına alkışlar:

Kaza mahallinde elinde cep telefonuyla koşturup "112′nin numarasi neydiiiii?" diye bağıran sarışına,
——————————————–
Birbirlerine ana avrat küfür eden iki kişinin arasına girip ikisine de birer tokat atan ve "Analar kutsaldır, analara küfür
etmeyin, o.çocukları!!" diyen Karadenizli ağır abiye,...
———————————————Annesine kızıp, buharlı ütünün içine işemeyi akıl eden! Annesini buram buram çiş kokularıyla iş yerine yollayan! Annesi;
ancak arkadaşları ”acayip kokuyorsun” dediğinde işi çözen anneye ve çocuğuna,
———————————————Banyonun lambası yanmayınca elektrikler kesik zannedip yarım saat gelmesini bekleyen. Beklerken de canı sıkılmasın
diye televizyon seyreden kişiye,
————————————————–
Ailecek televizyon izlerken üst komşu küçük oğlunu göndermiş. Çocuk, anneme ”X teyze, annem dedi ki, bari haberleri
açsınlar da, biz de dinleyelim”. Biz de kırmadık, açtık. Ailecek çok iyi niyetli olduğumuzdan, televizyonları bozuk sandık.
Yüksek sesten dolayı bize laf soktuklarını anlamamız çocuğun ikinci gelişinden sonra oldu. Bu olayı yaşayan aileye,
————————————————–
Lisedeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz AIDS’in açılımını yapıyor: (A)llaha (İ)syan eden (D)eyyusların (S)onu…
diyen hocaya, birer alkış istiyorum:))
————————————————–
Ayrıca aşağıdakiler de birer tebrik hak ediyor:
Acı Kaybımız:
3 ay önce ailemize katılan, "Necmi" ismini verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etmiş. Aile arasında sade bir törenle evin
arka bahçesine gömdük. Hayvancağız durduk yerde can verdiği için gidip, Necmi’yi aldığımız dükkanın sahibine sebebinin
ne olabileceğini sorduğumuzda ”Abi onlar kış uykusuna yatar” cevabını almış bulunmaktayız. Hepimizin başı sağolsun. Bu
vicdan azabıyla ben de çok yaşamam herhalde.
————————————————–
Annemin Maceraları:
Shrek’in fragmanlarını gösteren bir televizyon kanalında, el ele
tutuşmuş Shrek ve Fiona’yi gören annem, ‘Bunlar Süleyman ve Nazmiye Demirel çifti mi?’ diye sordu! Seçememiş gözleri o
mesafeden.
————————————————–
Alfabe:
Ben de bu yıl okula başlayan torunum için kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Daha ikinci gün: ‘örrrtmenim, taa evden buraya
tel çizmeye mi geldik, hep yumarlak mı yapcaz, harf felan öretmicen mi?’ deme cesaretini gösterdiği için,
————————————————–
Annem:
"Bu taraf bitti" diye CD’yi arkasına çeviren ve sonra da "CD çalar çalışmıyor!" diye feryat eden anneme alkış az geliyor!
————————————————–
Modem:
Yemek masamın üstünde duran modeme uzun uzun bakan anneanem "Bu ne?" diye sordu. Ben de kolay anlasın diye
"Hani benim bilgisayarım var ya, onunla internete giriyorum. İşte internete girmek için o kutu zorunlu" diye uzun uzun
açıkladım. Anneannem dinledi beni ve "Yani modem bu" dedi ve konu kapandi…
————————————————–
Yaz Okulu:
Bir alkış da annesine yaz okulunu kazandığı müjdesini veren üniversite ögrencisine gelsin. Bu yaratıcılıga şapka çıkarılır.
————————————————–
Beyin Göçü:
Tikky olduğu her halinden belli olan kızımız Beşiktaş-Taksim
midibüsünde yanındakı arkadaşına dert yanmaktadır. ”Şekerim dördüncü kez girdim ÖSS’ye, ama yine kazanamadım,
gidicem sonunda Amerika’ya o olucak. Böyle böyle beyin göçü oluyor işteeaa!” Sen git, masrafları ben karşılıyorum.
————————————————–
Alman Yazar:
Bir alkış da lisede edebiyat dersinde okuduğu şiir bitince sınıfa dönüp "Bu şiiri ünlü Alman yazar Goethe yazmıştır" diyen
hocaya, "Niye, kağıt bulamamış mı?" cevabını veren arkadaşa gonderelim.
————————————————–
Düz Mantık:
Eğer bir sokakta yürüyorsanız ve camında ”Bu ev kiralıktır” yazılı bir evin yanından geçip birkaç adım sonra önüne
geldiğiniz bir başka evin camında ”Bu da” yazısını görürseniz, bilin ki Trabzon’dasınız.
————————————————–

İngilizce Yazılısı:
Bir alkış da İngilizce sınavında "Nice …….." şeklindeki boşluğu
"Nice mutlu yıllara!" biçiminde dolduran, dahi mi yoksa aptal mı olduğunu henüz anlayamadığımız öğrencime istiyorum.
————————————————–
Hugo’lar Beşledi:
Bir alkış da lisede edebiyat kitabından bir metni tüm sınıfa sesli olarak okurken V. Hugo’ya "Beşinci Hugo" diyen
arkadaşımıza gelsin.
————————————————–
Ne Zaman?
Kardeşim karne almıştı; fakat birçok zayıf notu vardı. Annem, babamla beni kenara çekip uyarıları sıralıyordu: "Sakın
çocuğun moralini bozmayın, sakın kötü bir şey söylemeyin" uyarılar özellikle babama yönelikti: "Hele de sen, sakın
çocuğun gururunu kırma". Babam daha fazla dayanamadı ve sordu: "Karne için ne zaman özür dileyeceğiz?"
————————————————–
Havale:
Bankada gişenin önünde işlemimin yapılmasını bekliyorum. Yanımdaki gişede işlem yaptıran yaşlı teyzeye, işlemini yapan
kadın soruyor: "Parayı kim alacak teyze? Alıcısına ne yazalım?" Teyzem cevap veriyor: "Bu paranın hayrını görme inşallah
yazalim" evladım.
————————————————–
Lamba:
Dün gece evime giderken yolun tenhalığından olsa gerek kırmızı ışıkta geçtim. Ardından yurdum polisine alkışı hak ettiricek
anons: "Bacım o geçtiğin gece lambası değildi; çek sağa".
————————————————–
Hacim nedir?
Öğretmen bir arkadaşımdan naklen: 5. Sınıfların Fen Bilgisi sınavının 2. sorusu: "Hacim nedir? Bir örnek vererek
açıklayınız". Öğrencimizden gelen cevap: "Hacdan gelenlere hacim denir. Örnek: Nasılsın hacim?".
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

“ Bir erkeğin en güzel yeri başının etidir, milyonlarca kadın yanılıyor olamaz”

RAKI !!!
Bu meret öyle bir merettir ki, acıyla içilir, tatlıyla içilir, neşeyle içilir, ağlayarak içilir, kavunla içilir
peynirle içilir, ikisi beraber çok güzel içilir, yemekle içilir, mezeyle içilir, suyla içilir, susuz içilir,
sodayla içilir, şalgamla içilir.

Ama işte,
Bir tek salakla içilmez.

Nazım Hikmet Ran

Sihirli kurbağa bir gün ormanda gezerken, tavşan kovalayan ayı ile karşılaşmış. Tavşan can derdinde, ayı et derdinde
derken sihirli kurbağa duruma el koyup demiş ki:
- Her ikinizin de üç hakkı var. Dileyin benden ne

dilerseniz !

Ayı :
- Bu ormandaki tüm ayılar dişi olsun ve tümü bana tutkun olsun" demiş.
Kurbağa anında ayının isteğini yerine getirmiş
Tavşan ise:
- Bana bi kask ver demiş...
O da hemen olmuş.
Ama ayı içinden :
- Bu tavşan geri zekalı. Çuvalla para isteseydi, bin tane kask alırdı. demiş.
Kurbağa ikinci isteklerini sormuş.
Ayı (babası da ayıymış zaten)
- Yan ormandaki tüm ayılar da dişi olsun ve hepsi sadece beni arzulasın demiş.
Trilink!!!! O da tamam.
Tavşan ise:
- Ben hızlı bir motosiklet isterim. demiş
Ayı iyice şaşırmış "Bu tavşan hepten aklını yemiş olmalı !" diye düşünmüş.
Sıra gelmiş son isteklere....
Ayı
- Bu gezegendeki tüm ayılar dişi olsun ve hepsi benim için çıldırsın demiş.
Kurbağa bu isteği de hemen yerine getirmiş.
Tavşan önce kaskı takmış, sonra motora binip marşa basmış ve son isteğini söyleyip gaza basmış:
- Bu ayı ibne olsuuuun !
Halil ALTUĞ’un katkısı ile

B

illy' nin eşek hikayesi..

Billy Teksas'ta bir çiftçiden 100$'a bir eşek satın alır. Ertesi sabah kamyoneti getirip teslim alacaktı.
Aksiliğe bakın ki, ertesi sabah çiftçi ona kötü bir haber verir:
"Yaa sorma evladım, senin eşek dün gece mevta!!"
Gerçekten eşek, o gece ölmüştür..
-"O zaman paramı ver geri!" der Billy..
-"Veriim de oğlum, ben o parayla senden sonra çatıcıya borcumu ödedim!"
-"O zaman eşeğin leşini alayım!"
-"Leşini !?..Vereyim de,.. n'apcan eşeğin leşini oğlum!"
-"Piyangoya koycam" demiş Billy.
-"Hadi len"! demiş çiftçi.. benimle dalga mı geçiyorsun sen?"
-"Koyarım ben! demiş Billy, kimseye ölü olduğunu söylemiycem ki!!!"
Aradan bir ay geçtikten sonra pazarda karşılaşmışlar !!
-"Evlat, n'oldu ölü eşek işi??" diye sormuş çiftçi.
-"Haa... ohooo, onu koydum piyangoya".. .dediydim ya sana!!!
-"Eeeee?!"
-"Eeesi 500 tane bilet sattım, x 2$'dan, 998$ koydum cebime!!!!
-"Hadi be!! demiş çiftçi; e peki kimse seni şikayete kalkmadı mı???
-"Sadece eşeği kazanan!" demiş Billy, "ona da verdim 2$ nı geri sustu!!!"
Billy Goldman bugün "Goldman Sachs" ı yönetmektedir.
Halil ALTUĞ’un katkısı ile

