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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Ramazan Bayramı ve Zafer Bayramını geçtiğimiz hafta içinde kutladık. Tüm Rotaryen dostlarımın ve kıymetli
ailelerinin her iki bayramını da kutlar, ülkemiz için dostluk,barış ve esenlikler getirmesini dilerim.
Birçok insanın tatil yaptığı Temmuz-Ağustos aylarında Edirne Rotary Kulübü olarak çalışmaya devam ettik ve önemli
projeleri gerçekleştirdik. 2-5 Eylül tarihlerinde Kavala Rotary Kulübünün düzenlediği RYLA seminerine katılan dört
gencimiz başarılı bir aktivasyon ve eğitim sonrası şehrimize döndüler ve 6 Eylül tarihli toplantımızda kulübümüzde
yaptıkları slaytlı gösterisi ile gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi verdiler.
Kulübümüzün 14-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Dalış Kampında kamp programına katılan ve program
süresince kampın organizasyonunda rol alan iki gencimiz Armağan Ayan ve Melike Örüş kampla ilgili izlenimlerini ve
çevre bilinci hareketi olan deniz dibi temizliği faaliyetlerini 6 Eylül tarihli toplantımızda anlattılar.
Kendilerine teşekkür ederiz.
Eylül ayı bilindiği üzere Rotary de yeni nesiller ayıdır. Genç nesillere verdiğimiz önem gerçekleştirdiğimiz önceki
faaliyetlerden anlaşılmaktadır. Altı öğrencimiz 29 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında Almanya’ nın Lörrach kentinde kamp
yapmaktadır. Kulübümüzün desteği ile kampa katılan öğrencilerimizin kamptan çok memnun kaldıkları haberlerini
almaktayız.
Önümüzdeki hafta ki toplantımızda Rtn. Dostumuz Akın Tiryakioğlu, Rotary bilgileri kapsamında tüzükte üyelikle ilgili
maddeleri bize aktaracak.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Rotaryen Saygılarımla

Hepinize Sağlıklı ve mutlu hafta diliyorum..

Muzaffer MEMİŞ
MİSAFİRİMİZ

:

Çağdaş BAYKIR

Yunanistan Kavala RYLA katılımcısı

Cansel ÜNAL

Yunanistan Kavala RYLA katılımcısı

Utku GÜMÜŞDERE

Yunanistan Kavala RYLA katılımcısı

Ozan KURTULUŞ

Yunanistan Kavala RYLA katılımcısı

Armağan AYAN

Saroz dalış kampı katılımcısı

Melike ÖRÜŞ

Saroz dalış kampı katılımcısı

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Cengiz TUĞLU – Recayi ARAN

ARAMIZDA GÖREMEDİĞİMİZ

:

Ali ES – Bülent EGELİ – Demirkan ÇAĞLAYAN – Hasan ALTUNTAŞ – Kaya

DEVAM DURUMU

:

58.33

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

14 EYLÜL Ali ES

Doğum Günü

15 EYLÜL Füsun ÇAĞLAYAN

Doğum Günü

ZEYBEKOĞLU – Oktay ALEMDAR – Şükrü CİRAVOĞLU – Tarık ETKER

18 EYLÜL Aysun-Okyar YAYALAR Evlilik Yıldönümü
18.EYLÜL Ayfer-Halil ALTUĞ

Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ……
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EDİRNE

Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir.
George Gordon Byron
Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.
Napoléon Bonaparte
Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.
Amerikan atasözleri
Bir kadına yapmaması gerekenleri söylemek ona neler yapabileceğini göstermektir.
İspanyol atasözleri
Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir.
Victor Hugo
Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.
Victor Hugo
Bir kadının hakli olmaktan anladığı şey tüm sucun onda olmamasıdır.
Sophie Arnould
Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya
başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır.
Kızılderili atasözleri
Sizler kadının kapanmasını istedikçe, herkeste onu görme isteğini kamçılamış olursunuz.
Bir erkek gibi, bir kadının da yüreği iyiyse, sen hangi yasağı uygulasan da o iyilik yoluna gidecektir. Yüreği
kötüyse, ne yaparsan yap, onu hiçbir şekilde etkileyemezsin.
Kıskançlık denen şeyi bilme. Cahillerdir kadından üstün olduklarını sananlar. Cahiller kabadır.
Sevgi ve güler yüz nedir bilmezler. Bunlar hayvani niteliklerdir.
Seven erkek ise, kadınla eşittir.
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne de diken.
Koklamasını bilirsen gül, tutmasını bilmezsen diken olur.
Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir.
George Gordon Byron
Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne de diken.
Koklamasını bilirsen gül, tutmasını bilmezsen diken olur.
Refik Halit Karay
Kadın olmak zor iştir.Çünkü, her kadın erkek denilen yaratıkla uğraşmak zorundadır.
J. Conrad
Bir kadın iyi bir koca yaratabilmek için dahi olmalıdır
Honoré de Balzac
Bir kadın olmadan yaşanmayacağı doğru değildir. Bir kadın olmadan yaşanmış olunmaz sadece
Karl Kraus
Kadın kocasını daha az sevmeli ama daha çok anlamalı. Erkek karisini daha çok sevmeli ama anlamaya
çalışmamalıdır
Oscar Wilde
Kadınlar sevmedikleri adama asla acımazlar
Alexandre Dumas
Bir kadının kusurlarını öğrenmek için onu bir arkadaşına övünüz.
Benjamin Franklin

KIRMIZI İBİKLİ KÜÇÜK TAVUK
Zamanın birinde bir çiftlikte kırmızı ibikli küçük bir tavuk yaşarmış. Tavuk kendi yiyeceğini kendisi bulur ve bu güzel
çiftlikte çok mutlu bir hayat yaşarmış. Bir gün buğday taneleri bulmuş ve bunları ekerek daha çok yiyecek elde edeceğini
düşünmüş. Ancak nasıl ekeceğini bilmediği için arkadaşlarından yardım istemiş:
'- Bu buğday tanelerini ekmek için kim bana yardım edecek ?'
Ördek cevaplamış:
'- Ben yardım edemem, ancak istersen sana kahve tohumu satabilirim. Buğday yerine kahve ekersen, çok para kazanır ve
istediğin kadar buğday alırsın.'
Domuz oradan seslenmiş:
'- Ben de yardım edemem, ancak kahve ekersen ürünlerini ben satın alırım.'
Fare hemen atlamış:
'- Ben buğday ekiminden anlamam ancak kahve ekmek için gereken parayı sana borç verebilirim, sonra ödersin..'
Ticaretten ve tarımdan anlamayan kırmızı ibikli şirin tavuk, bu sözler sonrasında kahve ekmeye karar vermiş ve
buğdaydan vazgeçmiş.
Ancak kahve nasıl ekilir bilmediğinden yine yardım istemiş: '- Kahve ekmek için kim bana yardım edecek?'
Ördek:
'- Ben yardım edemem, ancak kahvenin çabuk büyümesi için gereken gübreyi sana satabilirim' demiş.
Domuz:
'- Ben kahve yetiştirmekten anlamam ancak kahveleri zararlı böceklerden korumak için ilaca ihtiyacın var, istersen sana
satarım' demiş.
Fare de:
'- Gübre ve ilaç için gereken parayı istersen sana borç olarak veririm ' demiş.
Sonunda kırmızı ibikli tavuk çalışmaya başlamış, çalışmıııııış çalışmış.Kahve yetiştirmek buğday yetiştirmekten daha
zormuş ve daha çok gübre ve ilaç gerekiyormuş. Ama tavuğumuz sonunda çok zengin olacağını hayal ederek
sabretmiş. Ve sonunda hasat zamanı gelmiş ve gerçekten de tavuk çok miktarda ürün elde etmiş, kendisine yol gösteren
arkadaşlarına seslenmiş:
'- Kahveleri satmama kim yardım edecek?'
Ördek:
'- Ben yardım edemem, ancak kahveleri işlemek ve paketlemek için benim fabrikama getirmelisin. '
Domuz:
'- Ben de yardım edemem, zaten her önüne gelen kahve ektiği için kahve fiyatları çok düştü, senin kahven beş para
etmez.'
Fare:
'- Ben bu işlerden anlamam, ayrıca artık sana verdiğim borçları ödemen lazım.'
Sonunda kırmızı ibikli küçük tavuk gerçeğin farkına varmış ve buğday yerine kahve ekmenin büyük bir hata olduğunu
anlamış, çünkü borç içinde imiş ve yiyecek tek bir lokması yokmuş. Açlıktan ölmemek için yine yardım istemiş:
'- Yiyecek bir kaç lokma bulmama kim yardım edecek?'
Ördek:
- Ben yardım edemem, senin hiç paran yok.'
Domuz:
'- Ben de yardım edemem, zaten herkes kahve ektiği için buğday eken de kalmadı, yiyecek yok.'
Fare:
'- Ben yiyecek bulamam. Ancak bana borçlarını ödemediğin için para yerine senin tarlanı almak zorundayım, iyi bir tavuk
olursan, belki senin o tarlada boğaz tokluğuna çalışıp, benim için buğday yetiştirmene izin verebilirim.
Şimdilerde bizim kırmızı ibikli küçük tavuğumuz, artık farenin olan eski tarlasında buğday yetiştiriyor ve karnını
doyurmaya çalışıyor.
Kaynak : İngiltere de ilkokullarda okuma kitabı olarak okutulan 'The Little Red Hen' kitabı

3 GÜZEL SÖZ
1**' Semer seçilirken, eşeğin fikri değil, ölçüsü alınır.''
2** Direksiyonda eşek varsa,kaputun içinde kaç beygir olduğu neye yarar!..
3** "Bir Padişah sahneye çıkıp soytarılık yapsa, yarım dakika beceremez, foyası ortaya çıkar. Ama bir
soytarı, kimseye hissettirmeden yıllarca padişahlık koltuğunda oturabilir...
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

Adam evine dönünce karısını hüngür hüngür ağlarken bulmuş..Telaşla sormuş..
-"Eczacı..!" demiş karısı içini çekerek.. "Telefonda bana küfür etti!
Adam öfkeyle Eczaneye koşmuş..
-"Sen ne dedin benim karıma" diye saldırmış eczacıya..
-"Durun!" demiş eczacı, "Bir de beni dinleyin!..
Bu sabah saatin alarmı çalmayınca hayli geç kalkabildim.. Kahvaltı etmeden kapıdan fırladım ki evin ve arabanın
anahtarlarını içeride unutmuşum. Pencerenin camini kırarak anahtarları aldım.. Geciktim diye biraz hız yapınca yolda
ceza yedim.. Yarı yolda lastiğim patladı.. Eczaneye geldim ki kapıda bir sürü insan bekleşiyor..
Kapıyı açarken telefon yerinden fırlarcasına çalıyordu.. Birinin parasının üzerini vermek için hamle yaptığımda paralar
yere saçıldı.. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde paraları toplarken telefon hala çalıyordu.. Ayağa kalkarken kasanın acık
çekmecesine başımı vuranca yere yuvarlandım. Telefon hala çalıyordu.. Hamle yaparken ortadaki rafa çarptım. En pahalı
parfümler yerlere düşüp kırıldı.. Telefon hala deli gibi çalıyordu.. Sonunda açtım.. Karınız arıyormuş..
-"Rektal termometreyi nasıl kullanacağım?" diye sordu..
Beyefendi size yemin ederim kendisine sadece doğruyu söyledim!"
DAVET ...
"şunları bir araya toplayayım.
Bir güzel muhabbet edelim" diye düşündüm.
Mutfak işinden de anlarım.
Donattım sofrayı.
Bayağı uğraştım.
Hepsinin, ayrı ayrı ne
yemekten, ne içmekten
hoşlandığını iyi bilirim.
Bayağı da para gitti.
Birinin yediğini öbürü yemez.
Ötekinin içtiğini beriki içmez.
Dört kişilik sofra kurdum.
Mumları da yaktım.
Bak hepsi, Erick Satie severdi.
Hatırladım.
Müziği de ayarladım.
Geldiler.
20 yaşında ben,
35 yaşımda ben,
40 yaşımda ben ve
bugünkü ben dördümüz.
Birden yirmi yaşımı, otuz beş yaşımın karşısına oturttum.
Kırk yaşımın karşısına da, ben geçtim.
Yirmi yaşım, otuz beş yaşımı tutucu buldu.
Kırk yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi.
Yatıştırayım dedim.
"Sen karışma moruk" dediler. Büyük hır çıktı.
Komşular alttan üstten duvarlara vurdular.
Yirmi yaşım kırk yaşıma bardak attı.
Evin de içine ettiler.
Bende kabahat.
Ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine ...
CAN YÜCEL

