1977

2011 - 2012

Kalyan BANERJEE (UR Bşk.)
Tarih: 01.05.2011

Fatih R SARAÇOĞLU (2420.Böl.Guv.)

Toplantı No: 1739

Bülten No: 1362

Erdal ATAÖZDEN (13.Grup.Guv.Yrd.)

Kuruluş: Mart !977

Charter : Mart 1980

DUYURULAR

MERHABA SEVGİLİ DOSTL ARIM,
29.04.2012 günü Çömlekakpınar Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte köy gençlerine burs imkanı
sağlayacak bir proje gerçekleştirdik. Çimentaş fabrikasının da ciddi katkı verdiği bu etkinlikle 220 ceviz ağacı
dikildi. Bu ceviz ağaçlarından elde edilecek gelir ile köy gençlerine burs imkanı yaratılacak. İki ayrı sivil toplum
kuruluşu Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ninde sosyal destek sağladığı
bu güzel günde hep beraber oluşturduğumuz kalabalık topluluğa bir müzik grubu müzik ziyafeti sundu. Köy
Halkının yaptığı enfes yiyeceklerden tattık. Tam bir Rotary günü yaşadığımız bu günde bize bir festival havası
yaşatan Çömlekakpınar köy halkına teşekkür ederim. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük çaba sarf eden
İrfan Kızanlık ve Serhad Ceylan dostlarıma teşekkür ederim.
Dostlarım, 01.05.2012 tarihli Kulüp toplantımızda ismi, Allianoi antik kenti ile özdeşleşmiş Trakya
Ün.Edebiyat fak.Arkeoloji Bölümü Öğr.Gör.Yard.Doç.Dr. Ahmet Yaraş konuşmacı konuğumuzdu. Konuğumuz
bize Selimiye için hazırladığı proje ‘Selimiye Videomapping’i anlatan bir konuşma yaptı. Bu konuda
hazırladığı projenin gerçekleşmesi için Rotary olarak neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bu etkili konuşma
ve sunumu için kendisine teşekkür ediyorum.
Mimar Sinan’a Saygı Turu projesi EBİS ile beraber başlıyor 2.5.2012 günü projeye destek veren Edirne
Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Rotary Kulübü ile EBİS ortak basın açıklaması yapacak. Projenin
startı 7 mayıs 2012 de saat 10:30 da Mimar Sinan Heykeli önünde verilecek. Tüm Rotary ailemi Pazartesi
günü Bisikletlileri uğurlamak için beraberce Mimar Sinan Heykeli önünde buluşmaya çağırıyorum
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Alexander Graham Bell
Yıl 1876 Alexander Graham Bell telefonu icat etti.
Kitaplar, Graham Bell’den bahsederken hep “İnsan sesini elektrik telinden geçirmeye çalışıyordu”
diye yazmışlardır.
1868’de Londra’ya geçerek ses eğitimi ve sağırlara konuşma öğretmek üzere babasının yanında
çalışmaya başlar.
1872’de Boston’da işitme özürlülerin öğretmenlerini yetiştirmek üzere bir okul kurar
“...ağızdan çıkan seslere ya da başka seslere eşlik eden, hava titreşimlerine benzeyen elektrik
titreşimleri yaratarak, ağızdan çıkan sesleri ya da başka sesleri telegrafik olarak iletmeye yönelik bir
yöntem ve aygıt...”
Telefonda hemen hemen hergün kimbilir kaç kez kullandığımız "Alo" sözcüğü, gerçekte bir
sevgilinin kısaltılmış adıdır. Sevgilinin tam adı Allessandra Lolita Oswaldo'dur.
Telefonu icat eden, A.Graham Bell'in sevgilisiydi. Graham Bell telefonu icat edince ilk hattı
sevgilisinin evine çekmişti. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Allessandra Lolita Oswaldo'dan
başkası olamayacağını bildiğinden Graham Bell, telefonu açar açmaz "Allessandra Lolita Oswaldo"
diyordu.
Bell, zamanla sevgilisine, adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu "Ale
Lolos" diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça Graham Bell, sevgilisinin adını daha da kısalttı ve öne iki
heceli bir ad buldu. Bu kısa ad "Alo" idi.
Allessandra Lolita Oswaldo, geliştirip, tüm kente yaymaya çalıştığı telefondan başka birşey
düşünmeyen sevgilisinin bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca
Graham Bell'i telefonuyla başbaşa bırakıp onu terketti.
Yaşlı Bell, sevgilisinin birgün onu arayacağı umuduyla telefonun başından ayrılmadı. Kentte çekilen
telefon hatlarının sayısı da giderek artmaya başlamıştı. Graham Bell'i artık başka kişiler de arıyordu.
Fakat o, telefonun her çalışında kendisini sevgilisinin aradığını sanarak telefonunu "Alo" diyerek
açıyor ve artık herkes "Alo" diyordu.
O günlerde hemen herkes telefonu açtıklarında Alexander Graham Bell'in anısına saygı olarak "Alo"
demeye başladı. Bugün tümümüzün kullandığı "Alo" sözcüğü işte o günlerden günümüze
uzanmaktadır.
Mucitin sevgilisini anmadıkça kendi sevgilinizin adını söylemezsiniz.
A-lessandra

L-olita

O -swaldo

“ALO”

Öldüğünde onun saygısına bütün telefonlar iki dakika susmuştu.
Bulduğunuz icatların sizleri sevdiklerinizden ayırmaması dileği ile ...

Hıncal ULUÇ’ tan
Uzman doktor, diyelim Üstad Hasan İnsel, yemek adetlerimiz üzerine konferans veriyormuş.. "Midemize
gönderdiğimiz pek çok şey felakettir" diye başlamış söze..
"Kırmızı et fevkalade zararlıdır. Soda, mide duvarlarını perişan eder. Çin yemekleri mono sodyum glumat
denen zehirle doludur. Fast food dedikleriniz en tehlikeli yağ ve bol şeker ihtiva ederler.. Bunlar tamam da,
bir yiyecek vardır ki, şu veya bu şekilde yeriz her nasılsa.. Sorum o.. İçinizden biri, bu zararı en uzun süren,
yedikten yıllar sonra bile kötü etkisini sürdüren yiyeceğin adını söyleyebilir mi?.."
Bir sessizlik olmuş salonda.. Sonra ön sırada oturan 80 yaşlarında bir adam ayağa kalkmış..
"Buyrun" demiş, doktor.. "Düğün pastası" demiş yaşlı adam.."

Ekselansları (Atatürk),
OSE Dünya Birliği'nin şeref başkanı olarak, Almanya'dan 40 profesörle
doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine
müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica
ediyorum. Sözü edilen kişiler , Almanya'da halen yürürlükte olan yasalar
nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe , bilgi ve
ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler , yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son
derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler.
Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için
izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve
seçkin akademisyen olan bu 40 kişi , birliğimize yapılan çok sayıda müracaat
arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları , hükümetinizin talimatları
doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık
beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler.
Bu başvuruya destek vermek maksadıyla , hükümetinizin talebi kabul etmesi
halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla
kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etmek cüretini buluyorum.
Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan
Prof. Albert Einstein

Mektubun o Günkü Türkçe ile Tercümesi

Arabulucunun Yazdığı Mektup

EN KISA NOBEL KONUŞMASI
"Bellek" üzerine yaptığı çalışmalarla 2009 Nobel Tıp ödülünü alan Dr.Jonathan Benson'dan:
"Bugün dünyada Viagra'ya ve meme silikonlarına, Alzheimer hastalığı araştırmalarından beş kat
fazla yatırım yapılmakta.
Bu yüzden, birkaç yıl sonra etraf dik memeli yaşlı kadınlar ve sert penisli yaşlı erkeklerle dolacak
ama onlar bunun ne işe yaradığını hatırlamayacaklar.
Fuat ERÇETİN’in katkısı ile

