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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Edirne İnnerWheel kulüp başkanı Serap Etker ve kulüp sekreteri Meliha Aran 13 eylül Salı günü Kulüp misafirimizdi.
Sayın Serap Etker bizleri 7-9 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılacak Bulgaristan İnnerWheel 248 in
Balkan toplantısına davet etti. Elbette eşlerimizle birlikte bu davetteki yerimizi alacağız.
Almanyanın Lörrach kentinde düzenlenen uluslararası nitelikte gençlik kampına gönderdiğimiz 6 öğrencimiz 10 Eylül
2011’de şehrimize döndüler. Başarılı bir kamp programı ile yoğun ve son derece dolu bir program geçiren genç
kardeşlerimiz ve öğretmenleri Volkan Selvi 13 Eylül akşamı kulüp misafirlerimizdi. Bize kamp uygulamaları ve geçirdikleri
dönemle ilgili olarak güzel bir sunum yaptılar.
11 Eylül Pazar günü 13. gurup kulüpleri ile birlikte 3. koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Guvernör Yardımcımız
Erdal Ataözden başkanlığında toplandık ve değerlendirme yaptık. Planlarımızı yeniden gözden geçirdik.
Sevgili dostlarım Ramazan Bayramı sonrası yoğun bir tempoda çalışmaya devam etmekteyiz.
Bülen Egeliden sevindirici bir haber geldi. Nihayet bizimde kulüp olarak facebook sayfamız oldu. Tüm dostlarımızı , sevgili
eşlerini ve çocuklarını bu sayfaya davet ediyorum. Ayrıca tüm arkadaşlarımızıda bu sayfaya davet edebiliriz. . Umarım
yakında Twitterda da yer alabiliriz.

Hepinize Sağlıklı ve mutlu hafta diliyorum..

Muzaffer MEMİŞ
MİSAFİRİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ

Kalp damar cerrahı

Cem KIZILIRMAK

Muzaffer MEMİŞ Misafiri
Muzaffer MEMİŞ Misafiri

Berk CİRAVOĞLU

Lörrah Kamp katılımcısı

Kulüp Misafiri

Aytuğ ALTUĞ

Lörrah Kamp katılımcısı

Kulüp Misafiri

Selin BALKANLI

Lörrah Kamp katılımcısı

Kulüp Misafiri

Volkan SELVİ

Lörrah Kamp katılımcısı

Kulüp Misafiri

Nükte YÜKSEL

Lörrah Kamp katılımcısı

Kulüp Misafiri

Burak AYKUL

Lörrah Kamp katılımcısı

Kulüp Misafiri

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Ali ES – Oktay ALEMDAR

ARAMIZDA GÖREMEDİĞİMİZ

:

Demirkan ÇAĞLAYAN – Hasan ALTUNTAŞ – İsmail GÜMÜŞDERE – Kaya
ZEYBEKOĞLU – Tarık ETKER – Ümit MIHLAYANLAR

DEVAM DURUMU

:

66.67

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

22 EYLÜL Serap-Faruk ETKER

Evlilik Yıldönümü

23 EYLÜL Gülin ETKER ÖZBİLEN

Doğum Günü

25 EYLÜL Aysun YAYALAR

Doğum Günü

25 EYLÜL Ezgi MIHLAYANLAR

Doğum Günü
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EDİRNE

Orta Yaşa geldiklerinden pek emin olamayanlar için bazı ipuçları:
* Gazeteyi kol mesafesinde okuyorsanız
"orta yaşlısınız" ( bir okuma gözlüğü alın artık )
* Bazı yiyecekler "dokunuyorsa" "orta yaşlısınız"
* Yüksek sesli müzik sizi rahatsız etmeye başlıyorsa "orta yaşlısınız"
* Klima dokunuyorsa "orta yaşlısınız"
* 20-30 yıldır aramadığınız tanıdıklarınızla "facebook"da arkadaş oluyorsanız kesin "orta yaşlısınız"
* Kel kafanıza kulak üzerinden saç teli tarıyor veya "at kuyruğu" yapıyorsanız "orta yaş bunalımındasınız" derhal kendinizi silahla
vurun!
* Çay - Kahve uykunuzu kaçıryorsa "orta yaşlısınız"
* Sebepsiz yere oranız buranız ağrıyorsa "orta yaşlısınız"
* Makyaj malzemesi ve kuaför faturanız kabarıyorsa "orta yaşlısınız"
* "Bizim zamanımızda" demeye başladıysanız "orta yaşlısınız"
* Yemekten sonra "ağırlık çöküyorsa" "orta yaşlısınız"
* Aynaya baktığınızda anne veya babanıza benzemeye başladığınızı düşünüyorsanız "orta yaşlısınız"
* Arabaya binerken veya inerken "Inghh" sesi çıkarıyorsanız "orta yaşlısınız"
* Kilo aldım, göbeğim / popom büyüdü, diyet yapayım diye düşünüyorsanız "orta yaşlısınız"
* Akşam haberlerini kaçırmıyorsanız "orta yaşlısınız"
* Sex angarya gelmeye başlıyorsa feci şekilde "orta yaşlısınız"
* Orama burama Botox yaptırsam nasıl olur diye düşünüyorsanız "orta yaşlısınız" ( erkekseniz durum daha vahim ! )
* Tatlılar, tuzlular, yağlılar zararlı diye düşünmeye başlıyorsanız "orta yaşlısınız"
* Cereyanda kaldığınızda hasta oluyorsanız "orta yaşlısınız" (Cereyan kelimesini biliyorsanız zaten orta yaşlısınız)
* Kazık kadar gençler size amca/teyze diye hitap ediyorsa "orta yaşlısınız"
* Sabah yorgun kalkıyorsanız "orta yaşlısınız"
* Kırışıklık kremleri ve Mega Men tabletlerinden medet umuyorsanız "orta yaşlısınız"
* Televizyonda Sağlık programları ilginizi çekiyorsa "orta yaşlısınız"
* Eteğiniz sıyrıldığında ( frikik verdiğinizde ! ) kimse bakmıyorsa "orta yaşlısınız"
* Eşinizin önünüzde soyunması sizi heyecanlandırmıyorsa "orta yaşlısınız"
* Anılarınızı sürekli ona buna anlatmaya başladıysanız "orta yaşlısınız"
* Evinizde 3 taneden fazla vitamin vs varsa "orta yaşlısınız"
Ve nihayet ...
* Huzur Aşktan daha önemli diye düşünüyorsanız "orta yaşlısınız"
İrfan ERETEN’in katkısı ile
OSURUĞUN BİLİMSEL AÇIKLAMASI
Osuruk Nedir?
Osuruk vücuttaki toksinleri atmanın bir yoludur. Mide ve bağırsaklarda biriken aşırı miktardaki gazın baskı yapması sonucunda
osururuz.
Osuruklar
ana olarak beş çeşit gazdan oluşur; Nitrojen(N2), karbondioksit(CO2), hidrojen(H2), metan(CH2), oksijen(O2) Bunlardan metan
patlayıcıdır. Yandığı takdirde mavi renk, güçlü bir alevi olur. Bunu kendi kıçınızda denemeyin... Tabi bunlar tek başına osuruğa o
kokuyu vermezler. Kokunun nedeni karbon(C) ve sülfürdür(S).
Nasıl osururuz?
Ağzımızı her açışımızda içeri hava girer ve döngü başlar. Tahmin edeceğiniz üzere, içeri giren hava dışarı çıkmak zorundadır. Bu
durumda hava, sekiz metrelik bir sindirim tünelinden geçtikten sonra dışarı çıkabilir. Hava, önce midemize girer. Bu sırada hala
sadece oksijen ve nitrojenden oluşan havanın bir kısım oksijeni burada emilir, geri kalan mideden bağırsağa geçer. Fermantasyon
sonucu ortaya çıkan karbondioksit de birleşime katılır. Osuruğa gürültülü, yüksek ve sulu sesi ile kokusunu verebilmek için
bağırsaklarda protein ve karbonhidrat olması gerekir.
Sindirim sırasında bakteriler fermente olup kalan besinlere saldırır. Bu sırada diğer gazlar üretilir. Bazı yiyecekler gaz yapar;
lahana gibi selüloz açısından zengin besinler, fasulye, mantar...
Çıkmayan osuruğum nereye gider?
Çıkmak isteyen gaz içerde durmaz. Kaale almayabilirsiniz, bastırmaya çalışabilirsiniz, suçu başkasına atabilirsiniz, ama eninde
sonunda kokulu gerçek ortaya çıkacaktır. Zaten osurmazsak vücudumuzdaki toksinler tekrar kana karışıp bizi zehirler. Aynı
zamanda da karın bölgesinde şişkinlik ve ağrıya neden olur. Daha az osuruğun sırrı, yemek yerken konuşmamaktır. Eğer yemek
yerken konuşursanız, gaz bir delikten içeri girecek ve bir başka delikten de dışarı çıkmak isteyecektir.
Çıkarken ne olduğunu anlamadığın şey işte bu , OSURUK .
R.T. katkısı ile

Mina Urgan demiş ki; "Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim hayatta. Sahip olamadıklarımın ve
olamayacakları mın acısına ise ayıracak zamanım yok. Hayat çok kısa."
... daha çok şeye ihtiyaç duymak değil, varolanla yetinebilmeyi başarmak onemli olan...

Charlotte kuralı
Charlotte, Paris'te yaşayan çok güzel bir kızdır. O kadar güzeldir ki, saçları şelaleler gibi omuzlarından kollarına
dökülür. Boyu upuzun, bacakları upuzundur. Bir reklam ajansında, müşteri temsilcisi olarak çalışır. İyi para kazanır.
Ailesi de çok varlıklıdır hatta. Ben Charlotte'u geçen hafta Paris'te tanıdım. Bu bilgileri almanız, kuralı
sorgulamamanız açısından önemli.
Paris'te, bir arkadaşım beni Charlotte'un evine davet etti. Bilirsiniz, insanlar birbirlerinin hayatını merak eder, fark
etmeden ve ettirmeden incelerler. Hatta benim en sevdiğim şeylerden biri, sokakta, perdeleri sonuna kadar açık
evlere ve orada yaşananlara şahit olmaktır. İnsanın içi, insanlığa ısınır. Dersin ki, "Oh.... Üç aşağı beş yukarı aynı
şeyler işte!" Ben de, böyle gözlerle incelemeye başladım biraz önce tanıdığım bu güzel Fransız kızın hayatını.
Herkesin evinden yola çıkıp, kendisine varmak mümkün.
Fakat bu evde bir tuhaflık vardı. Her şeyden çok az vardı bu evde.. Gerektiği kadar. Mesela, bir şampuan bir sabun.
Minnacık bir dolap. İçinde birkaç elbise kazak. Altı yedi ayakkabı. İki dvd. Beş cd. Ipod. Dört bardak, birkaç tabak.
Birkaç mum. En fazla on tane kitap. Hiç ruj yok! Çantasındaymış. Zaten lipstick o da... Hayatta bazen, şaşakalırsın
ya. Başa dönersin ya. Bir yerde bir hesaba, olmazsa olmaz diye eklediğin bir kalem birdenbire, tek bir örnekle,
kendini siler ya. Öyle oldu bana. Gözlerindeki silik eyeliner dışında, süsü de yok bu kızın. Peki bu kız nasıl böyle kız
oldu? Nasıl böyle sade kaldı? Kadın oldu? Dışarıda bu kadar az şeyle, içi çok oldu? Anlayamadım. Çözemedim.
Sadelik.. Beni şaşırtan şey, modellik yapacak kadar güzel ve havalı, aynı zamanda varlıklı bir kızın bu hayat seçimi.
Olağanüstü... Kendi hayatım, arı kovanı gibi başımda vızıldamaya başladı. Paris sokaklarında beni takip edip durdu bu
arılar. Tek çöp bir şey alamadım. Hep sordum: buna gerçekten ihtiyacım var mı? Buna benzer, aynı işi gören bir
şeyim var mı?... Koca koca alışveriş merkezleri, bizi kandırmak için birbirleriyle iddiaya girmiş ahtapotlar gibi
gelmeye başladı. Kaçtım, kaçtım, saklandım.
Sahip olduklarımın, yarısından fazlasına ihtiyacım yoktu. Hayatı ağırlaştıran şey, seçim çokluğu. Az şey kadar güzeli
yok. Gereği yok. Sonumuz belli.
Banyoda bütün ürünler, dopdolu şişelerle birbirlerini köpürtürken, hiç giymediğimiz kazaklar lüzumsuzca dizilmiş
t-shirt'lere dolapta el şakası yaparken, hiç açılmamış kitaplar kendi kendilerine konuşurken... Biz orada olmayacağız.
Üstelik onlar da, boşu boşuna bizden başka kimsenin olmamış olacak.
Anladınız değil mi Charlotte kuralını?
Ben de sözü geçenlerde yakın bir arkadaşımdan duyduğum ve çok sevdiğim bir sözle bitireyim.
Zenginlik çok şeye sahip olmak değil az şeye ihtiyaç duymaktır.
Paris'te son derece güzel bir restoran varmış. Buranın özelliği, öğle servislerinde
"günün mönüsü" adı altında sürpriz yemekler sunmasıymış.
Bir gün adamın biri gelip oturmuş, masanın üzerindeki çatalı alıp koklamış:
- "Vaayyy" demiş, "demek günün mönüsü enginarlı rosto haaa...Getirin, severim rostoyu."
Restorandaki herkes bu olayı görmüş ve sözleri duymuş.Biraz sonra servis başlamış,hakikaten günün mönüsü enginarlı
rosto!..
Garsonlar şaşırmışlar ama, tesadüf olduğuna karar vermişler.
Ertesi gün öğle vakti adam yine gelip oturmuş, çatalı koklamış, yine bilmiş:
- "Bugünün mönüsü mantarlı börek haaa.. Getirin bakalım."Garsonlar bakmışlar, bu iş tesadüf falan değil.Adam resmen
çatalı koklayarak mönüyü biliyor!..Restoranın imajı sarsılmaya başlamış.Telâşla durumu patrona anlatmışlar.
Patron, "sâkin olun" demiş ve eline bir çatal alıp bulaşıkçı kızlardan birine uzatmış:
- "Anita, al kızım şu çatalı, orana-burana sürüver!.."
Anita söyleneni yapmış. Patron çatalı garsonlara vermiş:
- "Bunu koyun o adamın masasına, bilsin bu defa da görelim bakalım..."
Çatalı masaya koymuşlar, adam yine gelip aynı masaya oturmuş,garsonların meraklı bakışları arasında çatalı alıp uzun
uzun koklamış,
sonra şaşkın bir ifadeyle sormuş:
- "Aaaaa, Anita burada mı çalışıyor?.."

İNTERNET GEYİKLERİ
"prens charles olmak da zor. bakkala gidip bir şeyler alınca para diye ananın resmini veriyorsun."
"kimseden lys'de başarı beklemeyin. zaten ilk 1 saat sorularda bi puştluk var mıdır lan acaba deyip şifre çözmeye
çalışarak geçecek.."
"1.50 boylarındaki kadınlardan oluşan "birelli takvimi" çıktı!!!"
'' 80 yaşındaki amca Rusya’ya vize kalktı diye seviniyor.sanki vize kalkınca herşey kalkacak .''
"kafasına sıçan kuşu şansa yorup, sayısal kuponu alan toplumun; ağzına sıçan insana olan aşkına şaşırmamak gerek."
"ne zaman ki birisinin dedesinin adı berkecan olur, işte o zaman çağ atladık derim."
"erkekte dekolte cüzdandır. ne kadar açarsan o kadar talep görürsün."
'1.murat hangi savaşta ölmüştür' sorusuna; 'katıldığı en son savaşta' diyen öğrenciye alkış.
Bu "survivor Taner”i küçükken üç kere havaya atıp iki kere tutmuşlar"
Bir kadın sizi zekasıyla milyarder yapabilir,tabi trilyonerseniz...
1 işçi bir binayı 36700 saniyede yaparsa, 36700 işçi bir binayı 1 saniyede yapar; ters orantı sıçar.
Bayanlarda kalın kaş modasını çıkartanın allah cezasını versin. lan Kahtalı mıçı gibi hepsi..
Makyaj; kadınların karıncalı olan görüntülerini full hd yapma sanatıdır.
Pitbull kırmızı başlıklı kıza tecavüz eder de ondan bir çocuk sahibi olursa adına redbull deriz.
En zor meslek bankacılık dimi ? gün boyu milyarları say dur. akşam olunca bim' den ucuz yoğurt al eve git.
Araştırmaya göre, çoğu türk kadının vücudu, "üst dar-alt geniş=armut" şeklindeymiş.sevgilinizin neden "ayı" olduğunu
şimdi anladınız mı.
Erkek bluetooth gibidir yanındayken bağlıdır.uzaklaşınca yeni aygıt arar. kadın wireless gibidir,hepsini görür en güçlüsüne
bağlanır...
Aref:acun bey 1 ile 3 arasında bir sayı tut ama 1 ve 3 olmasın
Acun: evet tuttum
Aref:2 mi ?
Acun: yok artık ! JJJ
"tabuları yıkıyoruz beyler, simit sarayına martı fırlatıyoruz artık."
"sevgili rtük,10 dk.reklam arasına alışmış bi milletiz, ara 4 dk'ya inince bir panik olduk, tuvalete koşarken düşenlerimiz
var.Eski düzeni istiyoruz"
Bir kadın ağlıyorsa yanına yaklaş, saçlarını okşa, gözlerine bak ve de ki; "mangoda indirim varmışşş''
" ben bardak kırsam sakarım, annem kırsa nazar. babam kırsa o bardağın orda ne işi var. "
İngilizce öğreniyorum:
sheep: koyun
don't sheep: koymayin
elinde blackberry, sırtında burberry, ayağında fred perry gelberry yar gelberry ........ dilbery..
"esmer bayanlara sesleniyorum; saçınızı sarıya boyattığınızda Marilyn monroe'ya değil, Trabzonsporlu İbrahim yattara'ya
benziyorsunuz. saygılar."
Bir araba görürsün arabayı hayal edersin, parayı biriktirirsin, sonra ötv'yi ve benzini hesaplamayı unutursun, para yetmez
, babayı alırsın hevesin kaçar...
Bir ilişkide kadından susmasını beklemek ineğe çilek yedirip "çilekli süt" vermesini beklemekle eş değerdedir...
Çocuk: baba biz nasıl olduk
Baba: maymundan evrimleştik yavrum
(çocuk ikna olmaz)
Çocuk: anne biz nasıl olduk?
Anne: ademle havva seviştiler...
Çocuk: ama babam maymundan geldiğimizi söylüyor!!
Anne: o babanın sülalesi bizi ilgilendirmez yavrum
Elin oğlu gülü, tango yaparken ağzında tutuyor, biz kasap vitrinindeki koyunun kıçına takıyoruz. Sizde hala bizden
romantizm bekliyorsunuz J
Japonya’da hırsız yakalayan bir robot icat etmişler.
Amerika’da 5 dakikada 180 hırsız yakalamış.
İtalya’da 5 dakikada 80 hırsız yakalamış.
Fransa’da 5 dakikada 30 hırsız yakalamış.
Türkiye’de 5 dakikada robotu çalmışlar.
Aref'in öğretmeni: oğlum sen niye hiçbir şey yazmıyorsun?
Aref: hocam, şimdi sizden çantamı açıp içine bakmanızı istiyorum.
" evinin güvenliğini alarm taktırarak değil, evden çıkarken koridorun ışığını açık bırakarak sağlayan insana "türk" denir. "

