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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

İşte bir yılın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.2010 yılını artık geride bırakmak üzereyiz.Edirne Rotary Kulübü
Ailesi olarak toplumumuz için gerçekten güzel projeler üretiyoruz.Bu konuda sizlerin özverileriniz gerçekten
çok anlamlı.Edirne Rotary Kulübü 2420. bölge içerisinde en aktif kulüplerden bir tanesi.2010 yılının son
haftasında tam üç tane Mikro kredi projesi hazırlayarak 9. grup kulüplerimizden Bahçeşehir,Çorlu 100.Yıl ve
Küçükçekmece Rotary Kulüplerimizin sponsorluklarını sağladık.9 kişiye toplamda 27.000 Tl mikro kredi
Yılbaşından önce kendilerine verildi.Tabiiki biz de Recayi ARAN dostumuzla birlikte takipçisi olacağız.Toplam
3 yıl içerisinde Edirne’ye Mikro kredi ile aktarılan para miktarı yaklaşık 100.000 Tl ‘ye ulaşmış durumda.Rotary
sayesinde bir çok aileye umut ışığı saçılarak onlara daha geniş imkanlar sağlanıyor.
Bulgaristan BANSKO KAYAK GEZİSİ için artık son yerlerimizde tükenmek üzere.Eğer kayıt yaptırmayan
dostumuz varsa lütfen Recayi ARAN dostumuza kaydını yaptırsın.Otelden bir an önce oda numaralarınızı
almak istiyoruz.
Öğrenci değişim Projeleri ile ilgili de son haftaya girmiş bulunuyoruz.Halil ALTUĞ dostum bu konuda sizlere
yardımcı olacak.
Son toplantımızı kulüpte eşlerimizle birlikte müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeği ile
gerçekleştirdik.Gerçekten çok güzel bir ortamdı.Katılımınız için ben ve eşim Tülay çok teşekkür ediyoruz.Bizleri
onurlandırdınız.Rahatsızlığı nedeniyle katılamayan sevgili dostlarımıza da buradan geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz.
Evet sevgili dostlarım.Artık yepyeni bir yılı karşılarken ben ve eşim Tülay hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar
diliyoruz.
Güzel günler geçirmenizi dilerim….
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Hilton Otelinin hikayesi
Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı oteli 1955 yazında 5 gün 5 gece süren gösterişli bir törenle acilmiş ve açılışa Hollywood yıldızları
da katılmıştı. İstanbul, Hilton zincirinin ABD dışında açtığı 3. oteldi.Şimdiki gençlerin daha çok torunu Paris'i tanıdığı
Amerikalı milyarder Conrad Hilton, önemli Avrupa başkentleri dururken, o zamanlar pek de adi sanı duyulmayan
İstanbul’a otel açmıştı. Acaba neden?
İstanbul Hilton'un açılısını bir aşk hikayesine borçluyuz.
Kahramanımız bir Tatar kızı... Adi "Ja Ja"...
Budapeşte’de kalabalık bir ailede doğmuş. O kadar güzelmiş ki daha 13 yaşında Macaristan güzellik kraliçesi olmuş.
Ailesinin Türk büyükelçiliğinde "Burhan" diye bir dostu varmış .1930'larin ortalarında savaş kapıya dayanınca aile
Burhan'dan Ja Ja'yi Türkiye’ye götürmesini rica etmiş. Ja Ja, kendisinden 28 yas büyük Burhan'la Türkiye’ye göçmüş.
1930'lar Türkiye’sinde orta yaşlı bir adamla alımlı küçük bir kızın beraber yaşaması dedikodulara yol açacağından
evlenmeye karar vermişler.
Ama Burhan, Ja Ja'ya eşi gibi değil babası gibi davranmış hep...
***
O küçük kızla yıllar sonra Hollywood'da tanıştım.Dünya çapında bir yıldız olmuştu.Artık adi Zsa Zsa Gabor'du . Beverly
Hills'deki muhteşem villasında bana Türkiye yıllarını, Atatürk’ü, Matbuat Umum Müdürü Burhan Belge'yi, İsmet İnönü’yü,
Mevhibe Hanım’ı özlemle anlatmış, "Mevhibe Hanım’ın küçük oğlu Erdal nesıl?" diye sormuştu.."Burhan çok iyi bir
insandı.
Beni okula gönderdi, dişlerimi yaptırdı , Türkçe öğretti" demişti.Sonra bir gün Karpiç’te Atatürk’le tanışmış, kendi
deyimiyle- "ilk görüşte vurulmuş, o gece onunla dans etmiş ve bir sure sonra da ilişkiye girmişti".İddiasına göre bu ilişki 6
ay kadar, haftalık buluşmalarla sürmüştü.Ben, verdiği bilgilerin biraz hayal koktuğunu söylediğimde hatırladığı kadarıyla
buluştukları köşkü ve içindeki eşyaları tarif etmeyi denemişti..
Atatürk ölünce o da boşanmış ve 1939'da Türkiye’yi terk etmişti.
***
Söyleşimiz boyunca Atatürk’ü övdü bana..."Onu nasıl tanımlarsınız? " dediğimde alışılmadık üç sözcük sıraladı: "Maço...
Maço... Maço..."
Asıl ilginç itiraf suydu: "Daha sonra evlendiğim bütün kocalarımda onu aradım". Az da değil, ben gittiğimde 8. kocasıyla
evliydi.
Geldik yazının baslığındaki sırra...
Gabor , cebinde Turk pasaportuyla Amerika'ya gittikten sonra ünlü otel zincirinin sahibi Conrad Hilton'la tanıştı.1942 'de
evlendiler. Söz, yine Gabor'da:
"Hala Türk vatandaşıydım. Türkiye’ye hayrandım. Conrad ise haritada İstanbul’un yerini bile gösteremezdi. Türkiye’yi
tanımalısın, İstanbul’a bir otel açmalısın' diye beynini yedim. Ve sonunda kabul ettirdim". Zsa Zsa ve Hilton 1946'da
boşandılar .Ama Türkiye bir otel kazandı. Hilton muhabirleri, otele gelen Hollywood yıldızlarının aşk hikayelerini yazarken
otelin temelindeki asil aşk hikayesini atladı. 85'lik Gabor ölüm döşeğinde...
"Ben öldükten sonra yazarsın" dediği ise hala belleğimde.. .
İrfan ERETEN’in katkısı ile

(güzel iki dörtlük)
HER İNSAN MUTLU OLAMAZ...
ÇÜNKÜ; GEREĞİNDEN FAZLA ÖZLER DÜNÜ,
HAKETTİĞİNDEN FAZLA DÜŞÜNÜR YARINI
VE HİÇ HAKETMEDİĞİ KADAR BİLİNÇSİZCE YAŞAR BUGÜNÜ...
HER İNSAN MUTLU OLAMAZ...
ÇÜNKÜ; GEREĞİNDEN FAZLA ÖZLER HAYATINDAN ÇIKANLARI
HAKETTİĞİNDEN DAHA BÜYÜK UMUTLA BEKLER HAYATINA GİRECEKLERİ
VE ASLA GÖREMEZ YANIBAŞINDAKİLERİ..
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile
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DÜŞÜNCEN KONUŞMANA,
KONUŞMAN HAREKETİNE,
HAREKETİN KADERİNE YANSIR..
GÜZEL DÜŞÜN,GÜZEL YAŞA.....

** MEVLANA **

VE...GÜZEL BİR SÖZ :
KOMÜNİSTLİK PARAYI BULUNCA
FEMİNİSTLİK KOCAYI BULUNCA BİTER.....
Dikkat ettiyseniz yaban kazları “V” şeklinde uçarlar. Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar. Araştırma
sonucunda şu verilere ulaşmışlar;
1. “V” seklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı sağlıyormuş. Böylece
“V” şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş
menzillerini yüzde yetmiş oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye
katlıyorlarmış.
2. Bir kaz, “V” grubundan ayrıldığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların oluşturduğu hava akiminin dışında kalmış
oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor.
3. “V” grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor. Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu
durumda yorulunca en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor;
böylece her kaz grubun her noktasında yer almış ve aynı oranda yorulmuş oluyor.
4. Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar.
5. Gruptaki bir kuş hastalanırsa veya bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan
iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene (veya eğer ölürse, ölümüne kadar) onunla
beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu
şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

60 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 “UYANDIRDIMMI” 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.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

"Hanım" kelimesi nereden geliyor"
Söylenir ki, bir gün
Cengiz Han, tüm hanlarını toplamış, sağ yanına da eşini oturtmuş;
Cengiz Han hanlarına,
-- "Ben Hanlar Han'i Cengiz Han, hepinizin hanıyım", eşini göstererek;
-- "Bu da benim HAN'IM" demiş.
İşte erkeklerin "eşim" anlamına söyledikleri "hanım" kelimesi oradan geliyormuş...
Ne kadar insanca değil mi? Kadının adı da var, yeri de ve saygınlığı da ...
Reyhan TÜRKSOY’un katkısı ile

Erkekler bluetooth gibidir !
Yanındaysan bağlılığı iyidir, uzaklaşınca yeni aygıt aramaya başLar .

Motorlu araçlar departmanı ve sağlık bakanlığının yaptığı son araştırmalara göre trafik kazalarının %23'ü alkol
yüzünden meydana gelmektedir. Bu da demektir ki kalan %77 oranındaki kazalar sadece çay,kahve,sodalı
içecekler,ayran,meyve suyu ve bunun gibi berbat içecekleri içen aptallar tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden alkol
almayan sürücülere dikkat etmelisiniz, çünkü üç misli daha fazla kaza yapıyorlar.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bir dahiliyeci, bir psikolog, bir genel cerrah, bir patolog ördek avına çıkmışlar. bir tane tüfekleri var ve önce tüfeği dahiliyeci almış.
biraz dolaştıktan sonra bir ördek görmüşler.Dahiliyeci tam ateş edecekken tüfeği indirmiş ördeği vurmamış. ötekiler atlamış "yahu
niye vurmadın ördeği kaçırdık senin yüzünden" diye. veryansının biri bin para. dahiliyeci cevap vermiş "önce araştırma yapmam
lazım o gerçek ördek olmayabilirdi" diye. tüfeği psikolog almış, biraz sonra bir ördek daha psikolog doğrultmuş tüfeği tam vuracak
indirmiş gene.ötekiler söylenmeye başlamış "kaçtı ördek" diye. psikolog cevap vermiş
" vurmadım çünkü o kendini ördek sanan bir kaz olabilirdi" demiş.Tüfeği cerrah almış, birazdan çalılıkların arasından bir ses
duyulmuş.cerrah doğrultmuş tüfeği basmış tetiğe. sonra patoloğa dönmüş.
"git bak bakalım ne vurduk"

BİR TRAKYALININ AŞK MEKTUBU
Nufut Gözlü Sevgilim Asibe,
Te büle akşam oldu mu epten akılcımı alır, gözümü göğnümü bir oş edersin beyav...
Abe Allah belacımı versin seni çok severim.
Yatmaz mıyım yatacıma abe bi direm uyku girmez güzlerime...
Dünerim u tarafa dünerim bu tarafa ep gene silinmez ayalin beya.
Ekmekten sudan kesildim artıkın.
Tarlada elim çapa tutamaz, kaavede desen ne bi laf ederim ne de kiyaat oynarım.
Üldürdün beni beyaa... Düşün bobam düşün...
Amet Aganın sıpası gibi önüme baka baka solurum.
Akşamları sizin maallede sülerim "Yarim sende vifa yokmu" şarkısını.
Duyarsın elbet. Ölmüş nenem bile dinner.
"Anlarım kızanım seni anlarım ama unda u boba varkene vermez sana asibeyi" der ep...
İşte u zaman çeltik tarlasına döner gözlerim. Epten gene vıcık vıcık olur aalamaktan...
Şu boban olcak kapçık aazlıyı yola getiremez misin beyaa...
Aşıklık çekeriz bilirsin işte. Eriye eriye göndöndü sapına döndük anacını satımının.
Agana da süle düümesin artıkın beni. Sankim u iç aşık ulmamış.
Düver Alla düver, sırtım gırnatacı Asan gibi kapkara oldu beyaa...
Takarım sana cumuriyet altını, alırım uzun tüülü mantu, cazlı düün bilem yaparım taa ne olsun beyaa...
Süle anana akşama çıtlatsın bunları bobana.
Yosa atar em vallahi em billahi damarları beynimin.
Buzmayasın adamın aklını.
Yarın gece Alil'le İsiin'i alırım yanıma, atarım seni Ismayıl'ın arabaya undan sonra bulsunlar bakalım bulabilceklermi..
Te ben adama bukuda sülerim başkada bişey sülemem...
Seni er şeyden çok seven sevgilin;
Yolsuzların Kara Mümin
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ADAM barda oturuyor. Önünde bir türlü içemediği içki bardağı, suratı asık...
O sırada barın kapısı açılmış. İriyarı, külhanbeyi tavırlı bir adam, hiç soru sormadan adamın önündeki içki kadehini alıp başına
dikmiş. Elinin tersiyle ağzını kuruladıktan sonra, “Ne o, neden böyle surat asıyorsun, gemilerin mi battı?” diye sormuş. O da
başlamış anlatmaya;
“Sorma, çok talihsiz bir adamım. Sabah karımla kavga ettik, beni evden kovdu. O sinirle ise geç kaldım. Patronum zaten bahane
arayıp duruyordu, beni isten attı.
İşten çıktım, yolda yürürken araba çarptı. Eve gideyim, belki karımla barışırız dedim, eve gittim ve karimi başka bir erkekle
yatakta yakaladım. Bu kadarı da artık fazla deyip, kendimi öldürmeye karar verdim.
Tabanca tutukluk yaptı. İple asmaya kalktım ip koptu.
Doğalgazla oleyim dedim, faturayı ödemediğim için gaz kesikti. Eczaneden fare zehri aldım, buraya geldim, içki bardağıma
koydum.
Onu da geldin sen içtin. Oooff... Offff^
Cevat GÜLER’in katkısı ile

