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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;

Geçtiğimiz hafta sonu Gelecek Dönem Başkanımız Sevgili Muzaffer MEMİŞ ve eşi Dilek İstanbul’da
yapılan Gelecek Dönem BES Başkanlar Tanışma Toplantısına katıldılar.Artık biz de dönemimizin yarısına
gelmiş bulunuyoruz.Onlara da Ben ve eşim Tülay başarılar diliyoruz.Her zaman için kulübümüz adına Gelecek
Dönem Başkanlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz.
Geçtiğimiz hafta Yunanistan Didimetoka ve West Kavala Rotary Kulüpleri ile birlikte Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yunanca Bölümüne Kitap bağışında bulunduk.Çok güzel bir organizasyon oldu.Sevgili
Dostum Tamer Boral ve yardımcısı Emre Alp’e teşekkürlerimi sunuyorum.Daha sonraki yemek
organizasyonundan sonra Yunanlı dostlarımız çok memnun ayrıldılar.
Bölgemizin düzenlediği Bot ve Mont kampanyasına Meriç İlköğretim Okulunda okuyan öğrencilerin hepsine
(140) adet bot sağlayarak katılıyoruz.Toplum Hizmetleri komitesi Sorumlusu arkadaşlarımdan İsmet Açıkgöz
ve İsmail Gümüşdere’den bir an önce gerekli çalışmayı başlatmalarını istedim.Kış bastırmadan bu öğrenci
kardeşlerimize bu imkanı sağlama gayreti içerisinde olacağız.
4 Aralık Cumartesi günü Orestiada Rotary Kulübü’nün Kardeş Kulüp törenine davetliyiz.Faruk ETKER ve Sedat
ÖNENGÜT dostlarım kulübümüzü temsilen katılacaklar.Arzu eden dostlarım varsa kendileriyle irtibata
geçebilirler.
Bu hafta sonu tam 31 kişi Lörrach’a gidiyoruz.Edirne-Lörrach arasında kurulan köprüye bir tuğla daha
koyacağız.Bunun dışında güzel bir gezi organizasyonumuz da olacaktır.Önümüzdeki hafta kulübümüzün önemli
bir bölümü yurt dışında olacağından toplantımızı iptal ediyoruz.
Sağlıcakla kalın

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
MİSAFİRİMİZ

:

Doç.Dr.Cengiz TUĞLU
Hakan DURMAZ

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Hasan ALTUNTAŞ – Oktay ALEMDAR

T.ü.Tıp.Fak.Psikiyatri ABD
Gıda Mühendisi

Muzaffer MEMİŞ Misafiri
Cengiz BENAKMAN Misafiri

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmet AÇIKGÖZ

DEVAM DURUMU

:

86.36

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

06 ARALIK Leyla-Cevat GÜLER

Evlilik Yıldönümü

07 ARALIK Serpil-İsmail GÜMÜŞDERE

Evlilik Yıldönümü

10 ARALIK Mine-Kemal KARAKUŞ “

Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ………

Önümüzdeki hafta toplantımız: 14.Aralık.2010 Salı Saat 19.00 da Rotary Evinde .
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Sayman : Kaya ZEYBEKOĞLU
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EDİRNE

Diploması
Adamın biri Afrika'da safariye çıkarken yanına minik köpeğini de almış. Minik köpek bir gün ormanda dolaşıp, kelebekleri
kovalar, çiçekleri koklarken kaybolduğunu fark etmiş.
Ne yapacağını düşünürken bir de bakmış ki karşıdan bir leopar geliyor ve belli ki günlük yiyeceğini arıyor. 'Şimdi başım dertte'
diye düşünmüş minik köpek.Etrafına bakmış yerde kemik parçalarını görmüş. Hemen arkasını leoparın geldiği yöne çevirerek
kemikleri kemirmeye başlamış, bu arada da arkadaki hareketi kestirmeye çalışıyormuş. Leopar tam saldıracakken minik köpek
kendi kendine konuşmuş; 'Ne kadar lezzetli bir leoparmış. Acaba etrafta bundan bir tane daha var mi?'
Bunu duyan leopar bir anda donmuş kalmış ve en yakındaki ağaca tırmanarak dalların arasına saklanmış. 'Ta m zamanında
kurtardım yoksa bu köpeğe yem olacaktım' diye düşünmüş leopar.Bütün bunlar olup biterken bir başka ağacın üstündeki bir maymun
olanları izliyormuş. Bildiklerini kullanarak bundan sonra leopardan kurtulabileceğini düşünmüş. Leoparın yanına giderek neler
olduğunu anlatmış.
Leopar köpeğin yaptıklarına çok sinirlenmiş ve maymuna: 'Atla sırtıma, gidip sunu yakalayalım' demiş. Ancak minik köpek neler
olduğunu ve leoparın sırtında maymunla birlikte süratle kendisine yaklaştığını fark etmiş.
'Şimdi ne yapacağım' diye düşünürken kaçmaya teşebbüs etmemiş. Bunun yerine arkasını leoparın geldiği yöne dönerek, kemikleri
kemirmeye devam etmiş.
Tam leopar saldıracakken yine kendi kendine konuş muş;
'Bu aptal maymun da nerede kaldı? Yarim saat önce bir leopar daha getirsin diye gönderdim, hala haber yok!'
Diploması böyle bir şey iste:
*Hızlı düşün,
*Sakin ol,
*Güçlü görün,
Halil ALTUĞ!un katkısı ile
Haftanın fıkrası....

YUMURTA
Rahmetli bestekar Selahattin Pınar bir yandan beste yaparken diğer taraftan üç-beş kuruş kazanmak için bazı zengin çocuklarına
musiki dersi verirdi.
Öğrencilerden biri bir gün,
-''Hocam, sabahları aç karnına çiğ yumurta içmenin sesime çok faydası varmış. Ben bir haftadır bunu yapıyorum. Sesimdeki
değişikliği fark ettiniz mi?'' diye sorar.
Selahattin Pınar,
- ''Oğlum, der.. İç... Hiçbir zararı yoktur!'' Bir süre sonra oğlan,
- ''Hocam, annem de çiğ yumurta sayesinde sesimin çok güzelleştiğini söyledi. Siz de farkındasınız, elbette..'' Selahattin Pınar
çaresiz... Bet sesli oğlanı atsa olmayacak, ekmek parası...
-''Oğlum.. der. Yumurtanın zararı yoktur... içebilirsin...''
Bir süre sonra oğlan yine aynı konuya girince, dayanamaz rahmetli...
-''Ulan, eşşekoğlu eşek... der. Yumurtada keramet olsaydı, tavuk götü bülbül gibi öterdi!''
İrfan ERETEN’in katkısı ile

SARIŞIN ve TERMOS
Adam eşine hediye olarak bir termos almış ve başlamış faydalarını anlatmaya.
-"Şimdi hayatım bak bu alet kışın çayı 8 saat boyunca sıcak tutuyor, yazları da koyduğumuz soğuk suyu 8 saat
boyunca soğuk tutuyor..."
Kadın : -" İyi güzelde bu termos ne zaman yaz ne zaman kış onu nasıl anlıyor peki .:)

Hocaoğlu Köftecisi

ASANSÖR
KÖYDE OTURAN BABA VE OĞUL BÜYÜK ŞEHRE İLK DEFA GELMİŞLER.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ZEMİN KATTAKİ İKİ GÜMÜŞ RENKLİ PARLAK DUVARIN AĞIR AĞIR AÇILIP KAPANMASI
İLGİLERİNİ ÇEKMİŞ.
”BU NE BABA “ DİYE SORMUŞ OĞLAN.
HAYATLARINDA HİÇ ASANSÖR GÖRMEMİŞLER. BABA:
“BİLEMİYORUM OĞUL “ DEMİŞ.
ONLAR BU İLGİNÇ ŞEYİ NEFESLERİNİ TUTUP İZLERKEN
TEKERLEKLİ SANDALYELİ YAŞLI BİR KADIN GÜMÜŞ RENKLİ DUVARLARA DOĞRU GİTMİŞ VE BİR DÜĞMEYE BASMIŞ.
DUVARLAR AÇILMIŞ,
YAŞLI KADIN YOĞUN IŞIKLI KÜÇÜK BİR ODAYA GİRMİŞ,
DUVARLAR KAPANMIŞ...
OĞLAN VE BABASI KAPININ ÜZERİNDEKİ KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE DOĞRU YANIP SÖNEN IŞIKLI RAKAMLARI İZLEMİŞ.
SON RAKAMDAN SONRA AYNI SIRAYLA BU SEFER GERİYE DOĞRU IŞIKLAR TEKER TEKER YANMIŞ.
SONUNDA DUVAR İKİ TARAFA KAYARAK AÇILMIŞ,
DIŞARI 24 YAŞLARINDA İNCECİK MUHTEŞEM BİR FISTIK ÇIKMIŞ..
“OĞLUM” DEMİŞ ADAM KIZDAN GÖZLERİNİ AYIRAMAYARAK :
“KOŞ, KOŞ ANANI GETİR !“...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su Forumu Sonuç Bildirgesi...
ARKADAŞLAR GEZEGENİMİZDEKİ SU KAYNAKLARI TÜKENMEKTE BUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ.
DUYARLI OLAN HERKES BU BİLDİRGEDE ALINAN KARARLARA UYSUN LÜTFEN.
“İstanbul'da yapılan 5. Uluslararası Su Forumu" nun Sonuç Bildirgesi'dir..
1.Su böreği ve sulu köfteyi az tüketelim.
2.Gidenin arkasından su dökmeyelim.
3.Kimseye sulanmayalım.
4.Sulu boya değil kuru boya kullanalım.
5.Meyve suyu değil, posasını tüketelim.
6.Kimseyle aramızdan su sızdırmayalım.
7.Çok yürüyüp ayaklarımıza kara sular indirmeyelim.
8.Kimseyi bi kaşık suda boğmayalım.
9.Havadan konuşalım, sudan konuşmayalım.
10.Samanın altından su yürütmeyelim.
11.Pişmiş aşa su katmayalım.
12.Sulukule ekibini fazla izlemeyelim.
13.Olayları sulandırmayalım.
14.Sudan sebeplere fazla kafamızı takmayalım.
15.Su terazisi kullanmayalım.
16.Rakımıza su katmayalım. İçenler de sek içsin!
KONUNUN DAHA FAZLA SUYUNU ÇIKARTMADAN
Cantekin TÜLÜMEN’in katkısı ile

JAPON GELENEKLERİ
Bir Japon'un sizi evine davet etmesi çok büyük bir olaydır, genellikle bizdeki gibi misafircilik yoktur, görüşmek
isteyen aileler dışarıda bir restoranda görüşür. Nadiren bir Japon'un evine davet edildiyseniz bu sizin için
büyük bir onurdur, ama sakın ayakkabılarınızla içeri girmeye kalkmayın, bir çuval inciri berbat edersiniz.
Ev sahibi size çay ikram ettiyse, bu artık gitme vaktinizin geldiğini gösterir, çayı içip hemen kalkmanız lazımdır
Genellikle genç kızlar evlenir evlenmez işi bırakır ve evinin hanımı olur. Yalnızca evin erkeğinin kazancı ailenin
geçimi için yeterlidir. Hanımlar, çocukları ve ev işleri ile ilgilenir, ailenin bütün parası hanımdadır, tüm
harcamaları ev hanımları yapar, restoranlarda bile hanımlar ücreti öder. Hanımlar arta kalan zamanlarında spor
yapar, arkadaşları ile dışarıda buluşur, mağaza gezer. Gündüz saatlerinde kafelerde, restoranlarda 65 – 70
yaşın altında erkek görmek imkânsızdır, çünkü erkekler gündüz saatlerinde iştedir.
Japonya' da kimse kimseye karışmaz, isterseniz en olmadık bir kıyafeti giyin ve ortada dolaşın. Yalnızca
çaktırmadan bir kere bakarlar ve kafalarını çevirirler.
Gözünü dikip bakmak çok ayıptır, bu nedenle trenlerde uyumasalar bile herkes gözünü kapatır, uyuyor gibi
davranır. En kalabalık trende bile kimse sizi rahatsız etmez, hırsızlık olayı yoktur
Bisikletinizle bıraktığınız bir çanta akşama kadar kimse ellemeden aynı yerinde durur.
Bir hanım gece çok geç saatte bile yalnız başına dolaşabilir, içki içmeye veya yemek yemeğe bir yere gidebilir;
kimse rahatsız etmez.
Rüzgâr sörfü yapanlar hariç, Japonlar denize girmeyi fazla sevmezler; ama kaplıcalar onlar için en büyük zevk
kaynağıdır. Zaten Japonya' da volkanik dağlar çok olduğundan, hemen hemen her yerde kaplıcalar vardır
Japonlar yalnız duş almaz, her gece evde bizdekilerden daha derin olan özel küvetleri su ile doldurur ve bütün
aile tek tek bu suya girip keyif yaparlar.
Kışın bizdeki gibi evlerde bütün odalar ısıtılmaz, evler küçük olduğu ve fazla pahalı olmadığı halde bunu israf
sayarlar, yalnız oturdukları odayı ısıtırlar.
İş yeri evin erkeği ve aile için her şeydir, hanımlar eslerinin en verimli şekilde çalışabilmesi için ellerinden geleni
yapar, erkeğin işten geç gelmesi hiç bir zaman problem edilmez.
Karı koca arasındaki en büyük kavga belki kapıyı biraz kuvvetli kapatmak seklinde olur. Sözle kavga yoktur.
Toplum hayatında sözden ziyade, bakışlarla kızgınlık anlatılır. Evde de, iş yerinde de bu böyledir
Fazla konuşulmaz ama hareket ve bakışlar her şeyi ifade eder. İş yerinde bir toplantıda konuşanlar genellikle
gençlerdir, yüksek rütbeliler yalnızca dinler ve sonunda karar verir.
Torpil diye bir şey yoktur, yaşı ve tecrübesi üstün olan her zaman ileridedir.
Tokalaşma, sarılma, öpüşme yoktur. Hafifçe eğilerek selam verilir. El teması yoktur. Bir çocuğun bile başını
severseniz size çok kızar, bu onu aşağılamak demektir.
Kadınlar maddi olarak çok kuvvetli oldukları halde eşlerine karşı çok saygılıdırlar.
Kadının ve erkeğin arkadaşları farklı olabilir, bizdeki gibi karı koca beraber toplantılara gidecek diye bir olay
yoktur, çünkü birinin sevip diğerinin sevmediği bir insanla, ikisinin de görüşmesine neden yoktur.
Saygı her şeydir, evde, işte, toplumda herkes birbirine saygılıdır, ülkesine saygılıdır. Elbiselerinden kopan bir ip
parçasını bile yere atmazlar, başkalarının hakları kendi haklarından önce gelir.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. [Mevlana]
Yaşam paylaşmakla... Hayat sevince güzel...

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kevansarayı

