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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Öncelikle Sevgili Dostumuz kulüp üyemiz Emre ÜLKÜMEN’in babasını kaybetmesinden dolayı
kendisine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.
Geçtiğimiz hafta Guvernör Yardımcımız Güray ERTEM’in katılımıyla 3. Asamblemizi tamamlamış
bulunuyoruz.Katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 2 Mart Çarşamba günü Guvernörümüz
Ahmet KARA’nın katılımıyla gerçekleşecek 4. Asamble öncesinde Güray bey ile istişarelerde bulunduk.4.
asamble formumuz ile ilgili eksikliklerimizi tamamladık.Sizlerden ricamız 4. asamble için son hazırlıklarımızı
tamamlayalım ve o gün tam kadro birlikte olalım.Akşam da hep birlikte eşlerimizle birlikte olalım.Aramıza yeni
katılan dostlarımıza Üye Kabul Töreni yapacağız.Ayrıca Meslek Hizmetleri Ödülü vereceğiz.Dönemimiz için
çok önemli olan bu organizasyon için lütfen bu tarihi not ediniz.
Önümüzdeki hafta Salı günü Bulgaristan AITOS Rotary Kulübü başkanı ve kulüp üyeleri eşleriyle
birlikte misafirimiz olacaklar.Salı günkü toplantımızı eşlerimizle birlikte dışarıda bir restaurantta
gerçekleştireceğiz.Buraya da katılım sağlarsanız mutlu oluruz.İçlerinde çok kıymetli Türk dostlarımız da
var.Onlarla beraber Rotary’nin güzelliklerini hep birlikte paylaşalım.Sizlere ayrıca bu konuda mesaj yoluyla bilgi
aktaracağım.

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Halil ALTUĞ – Hasan ALTUNTAŞ – Muzaffer MEMİŞ – Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmail GÜMÜŞDERE – Kemal KARAKUŞ – Reşat AYAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

59.10

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

20 ŞUBAT Neşve YAYALAR

Doğum Günü

21 ŞUBAT Tevfik Batuhan ÇAĞLAYAN

Doğum Günü

22 ŞUBAT Halil ALTUĞ

Doğum Günü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 22.Şubat.2011 Salı Saat 19.00 da 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

Temel parmağını camla kesmiş.
Telaşla, Sağlık Bakanlığının yeni organize ettiği ve çok övündüğü aile hekimliği binasına gitmiş.
İçeri girince karşısına iki kapı çıkmış: Birinde "Hastalıklar" , ötekinde "Yaralanmalar" yazıyormuş.
"Yaralanmalar" kapısından girmiş. Yine önünde iki kapı gelmiş: Birinde "Kanamalı", ötekinde "Kanamasız"
yazıyormuş. "Kanamalı" kapısından girmiş. Yine karşısına iki kapı çıkmış: Birinde "Hayati önemi olan",
ötekinde "Hayati önemi olmayan" yazıları varmış.
"Hayati önemi olmayan" yazılı kapıdan girince kendini sokakta bulmuş.
Eve gelirken arkadaşları sormuşlar:
- Temel ! Nasilsun, sağa iyi baktilar midur ?
- Hiç bakilmadum ama haçan organizasyon çok müthiş !!
Gülin ETKER ÖZBİLEN’in katkısı ile

Nikah Yüzüğü
Kuyumcuya giren kadın;
" Şu nikah yüzüğümü kesip bana bir çift küpe yaparmısımız...? diye sormuş.
Kuyumcu;
Yüzüğü eline alıp bakmış.
Yüzüğün üstünde
"Seni Seviyorum" yazıyormuş.
Kuyumcu, Hanımefendi neden bu yüzüğü kestirmek istiyorsunuz? belliki bir
hatırası var diye sormuş.
Kadın, bu benim nikah yüzüğüm.
kocamdan ayrıldım.
Şimdi küpe istiyorum.
"Seni" kelimesi küpenin bir tanesinde,
"Seviyorum" kelimeside diğerinde olsun.
Kuyumcu yine sormuş neden acaba?
Kadının verdiği cevap:
İleride böyle cümlelerin bir kulağımdan girip diğerinden çıkacağını göstermek için...

Her İnsan Huzur verir..
Kimileri gelince,kimileri gidince.
Uçak'ta hostes yanından geçerken, yaşlı bir bey,
“ isminizi öğrenebilir miyim”?
"Mercedes"
"Mercedes arabasıyla bir ilgisi var mı?"
"evet, fiyatımız ayni"

Adam bakmış, küçük oğlu Hz. İsa'nın resmi önünde dua ediyor.
-Tanrım anneme, babama, büyükbabama uzun ömür ver. Güle güle anneanne...
Bir anlam verememiş bu duaya... Ancak ertesi gün acı haber gelmiş.
Anneenne sizlere ömür...
Ertesi hafta adam bakmış çocuk yine duada:
-Tanrım anneme babama uzun ömür ver. Güle güle büyükbaba... Ertesi gün
büyükbaba vefat eder...
Bir hafta sonra adam bakmış küçük çocuk yine duada:
-Tanrım anneme uzun ömür ver. Güle güle baba...
Adam ertesi sabah bir hastaneye gitmip yatmış. Tetkikler, tahliller,
kalp elektrosu, röntgen çekimleri... Sapasağlam.
Bakmış karısı iki gözü iki çeşme ağlıyor.
-Ne oldu hanım.
-Bizim postacı, demiş hanım. Ne iyi adamdı. Bugün haber aldım. Ölmüş!

BİR İNSAN SADECE DÜRÜST OLDUĞU İÇİN ARANIYORSA....
Bir kasabada her gün hava kararınca, insanlar maymuncuklarını ve fenerlerini yanlarına alır, komşularının
evlerini soymaya giderlermiş.
Fakat, gün doğarken geri döndükleri her seferinde kendi evlerini de soyulmuş durumda bulurlarmış. Ama
ülkede kimse kaybetmezmiş, çünkü herkes birbirinden çalarmış.
Bir gün, nasıl olmuşsa, dürüst bir adam ortaya çıkmış. Geceleri, diğerleri gibi çantasını fenerini alıp hırsızlığa
çıkmaktansa, evinde kalıp çalışmayı tercih edermiş bu adam. Hırsızlar da onun evinin önüne geldiklerinde
içeride ışık yandığını görünce döner giderlermiş. Fakat bu durum böyle bir süre devam edince, ahali ona
kızmaya başlamış:
"Çalmadan yaşamak senin tercihin, ama başkalarını engellemeye hakkın yok" demişler.
Bunun üzerine dürüst adam, geceleri ışığını söndürüp dışarı çıkmaya başlamış. Her gece, hırsızlık yapmadan
orada burada dolaşır durur, sonunda yatmaya evine dönermiş. Fakat her döndüğünde evini soyulmuş
bulurmuş. Sonuçta bir haftadan daha az bir sürede, yiyecek içecek hiç bir şeyi kalmamış ve memleketini terk
etmek zorunda kalmış.
Kasabada hırsızlıkta ustalaşıp giderek zenginleşenler kendileri için soygun yapmak üzere maaşlı hırsızlar
tutmaya başlamışlar.
Zamanla, zengin fakir ayrımı çoğalmış. Zenginler mallarını korumak için bekçiler tutmuşlar, hapishaneler
kurmuşlar. Kendi mallarının çalınmasını da yasa dışı ilan etmişler! Ancak yoksulların mallarını çalmak hala
serbestmiş!
Bir süre geçtikten sonra, artık kimse soymaktan ve soyulmaktan söz etmez olmuş. Çünkü, yoksulların çoğu ya
açlıktan ölmüş ya da oraları terketip gitmişler. Zenginler ve maaşlı soyguncular ise ortada soyacakları kimse
kalmadığından servetlerini yavaş yavaş yitirmeye başlamışlar.
Sonunda zenginler eski düzeni yeniden sağlamak için oraları ilk terk eden dürüst adamı başa getirmeye karar
vermişler. Sora sora nerede yaşadığını öğrenmişler. Evine gittiklerinde kapıda yazılı bir kağıt görmüşler. Kağıtta
şunlar yazıyormuş:
"Bir insan sadece dürüst olduğu için aranıyorsa, her şey için çok geç olmuş demektir..."
Bir millet uyuyorsa uyandırmak kolaydır. Ama uyumuyor da uyuyor gibi yapıyorsa ne yapsanız nafile,
uyandıramazsınız.
Indra Ghandi

Temel'in kötü huylarindan biri de her sabah uyanır uyanmaz, gök gürültüsü kadar yüksek sesle gaz çıkartmasıymış.
Karısı Fadime de bu densizliğe pek içerler,
-'Cözü çikasu heruf, ha pir sabah poyle fosururken, tüm pağursaklarun donuna dökülsun da cör cünunu' dermis.
Kurban bayramının ikinci sabahı, Fadime mutfakta kurban etlerini ayıklarken , Temel de hâlâ uyuyormuş. Temel'i
yola getirme niyetiyle, bir gün önce kurban olarak kestikleri koçun bağırsaklarını toparlayıp bir güzelce Temel'in
donunun içine koymuş!
Az sonra Temel uyanınca, adeti üzere, keyifle ve gök gümbürtüsü timsali, gaz atınca bir de bakmış ki tüm
bağırsakları donunun içinde. Şaşkınlık ve korku ile rengi beti benzi atmış ,aklı uçup gitmiş. Temel, bir müddet sonra
kendine gelmiş, kalkıp tuvalete gitmiş. Epey zaman sonra, sararmış yüzünden soğuk terler damlayarak bitap yorgun
bir halde mutfağa gelmiş: -'Haçan dedigun oldi be Fadime!!, fosururken tüm pağirsaklarum donuma döküldu daa!!'
Fadime: -'Oh olsun, ama pağirsaklarun çikarken canun da pek yanmiştur be Temel'im' diyerek gönlünü almaya
çalışmış...
Temel :
-'Yok be Fadimem, ha çikarkene acumadi da, geri sokarkene neler çektuğumi pir bilsen!!....

Fanatik Fenerli
Adam Şükrü Saraçoğlu'nda yerini almış.
Aldığı bilet tribünün en uzak köşesinde. Yerine oturmuş birinci devreyi güç bela seyretmiş.
O arada ön tarafta tam ortada bir koltuğun boş olduğunu fark etmiş. Devre arasında sıralar arasından geçip o boş
yere ulaşmış.
Yan koltuktaki adama sormuş:
- "Burası boş mu?"
- "Boş, demiş adam..."
- "Nasıl oluyor bu tıklım tıklım dolu stadda boş yer kalmış..."
- "Orası benim eşimin, demiş adam, aylar önce bu maç için almıştık. Ama eşim vefat etti..."
- "Çok üzüldüm, demiş bizimki, ama dost ve akrabalarınızdan birine neden vermediniz bileti?"
- "Onların . hepsi şu anda cenazede,
Neyzen Tevfik ne güzel demiş...
Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer.
İçsen de tükenir içmesen de.
Bu yüzden hayattan tat almaya bak.
Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da...
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...
Amaaaa !
Bir tek salakla içilmez. ...
Nazım Hikmet

