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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;
Nisan Ayı kulübümüz için oldukça yoğun geçecek 16 Nisan toplantımızda kulübümüzün
Asamblerini gerçekleştireceğiz Komite Başkanlarımın hazırlıklarını yapmasını geçen haftalarda da
duyurmuştum.

3.

30 Nisan tarihinde Guvernörümüzün katılacağı Asamblemiz gerçekleşecek.
Yine 30 Nisan öncesi büyük bir etkinliğimiz var. 27 Nisan’ da Bulgaristan ve Yunanistan’ dan Rotary
kulüplerinin katılımıyla eşli bir yemek organizasyonu gerçekleştireceğiz.
Bu iki etkinliği de tüm kulüp üyelerimizin katılımını önemle rica ediyorum.
Yine bir etkinlik 20 Nisan’da Bölge Asamble’si yapılacak. Gelecek Dönem Başkanımız Bülent EGELİ’ nin
yanında yer almalıyız. Dönüşte İsmail GÜMÜŞDERE dostumuz sürpriz bir organizasyon gerçekleştirecek.
Son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Orestiada’ da Rotary kulübü ile ortak bir toplantı ve yemek
organizasyonu gerçekleşti. Kulübümüzden 15 aile katıldı. Katılan dostlarımızın hepsine tek tek çok teşekkür
ediyorum. Aynı katılımı 27 Nisan ve 30 Nisan’ da da bekliyorum.
Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ
DEVAM KARTI GETİRENLER

:

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Demirkan ÇAĞLAYAN – Mehmet EREN – Ümit MIHLAYANLAR (Yunanistan Orestiada RK)
Serhad CEYLAN
Cengiz TUĞLU – Hasan ALTUNTAŞ – İsmet AÇIKGÖZ– Kaya ZEYBEKOĞLU
Recayi ARAN

DEVAM DURUMU

:

54.55

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

16 NİSAN İsmail BİLGİ

Doğum Günü

19 NİSAN Akın TİRYAKİOĞLU

Doğum Günü

19 NİSAN Sarp ES

Doğum Günü

20 NİSAN Ebru-Oktay ALEMDAR

Evlilik Yıldönümü

21 NİSAN Zerrin-Akın TİRYAKİOĞLU

Evlilik Yıldönümü

21 NİSAN Zehra BORAL

Doğum Günü

21 NİSAN Onat TUĞLU

Doğum Günü

KUTLARIZ…….
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NEDEN BEN?
Efsane Wimbledon'un ilk zenci şampiyonu Arthur Ashe kan naklinden kaptığı AIDS'den ölüm
döşeğindeydi...
Dünyanın her köşesindeki hayranlarından mektuplar yağmaktaydı.
Bunlardan bir tanesi şöyle soruyordu:
- Tanrı böylesine kötü bir hastalık için neden seni seçti?
Arthur Ashe cevap verdi:
- Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini
profesyonel tenisçi olur, 50 bini yarışmalara girer, 5 bini büyük turnuvalara erişir, 50'si Wimbledon'a
kadar gelir, 4'ü yarı finale, 2'si finale kalır.
Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı'ya 'Neden ben?' diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken,
Tanrı'ya nasıl 'Niye ben' derim?
"Mutluluk insanı tatlı yapar.
Başarı ışıltılı.
Zorluklar güçlü.
Hüzün insanı insan yapar,
Yenilgi mütevazi.
Tanrı'ya asla 'Neden ben?' diye sormayın.
Ne olacaksa zaten olur..."
Arthur Ashe

FIKRA GİBİ BİR OLAY
Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Nevada'daki 'Ultra Gizli' 51. Bölge adı verilen son derece
yüksek güvenlikle korunan hava üssüne bir sabah küçük bir pervaneli uçak inmiş..
Hemen soruşturma odasına almışlar, adam Vegas'tan kalkıp kaybolduğunu, benzininin
bitmesi nedeniyle mecburi iniş yaptığını söylemiş..
Hava Kuvvetleri FBI'ı devreye sokmus, Washington'dan gelen bütün gece sabaha kadar
çapraz sorgulaması sonucu adamın söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıkmış, kendisine
geri kalan hayatını hapiste geçirirsin tehdidi ile 'gör-dük-ler-ini-U-nu-ta-cak-sın' brifingi
verilmiş ve adam geri gönderilmiş..
Ertesi gün aynı hava üssüne yine bir uçak iniş yapmış, koruma timi hemen uçağın etrafını
sarmışlar. Bir bakmişlar, dünkü adam, yaninda da başka biri var...
Adam aşağı inmiş:
"Bana istediğinizi yapabilirsiniz, hiç umrumda değil !.." demiş ağlamaklı bir yüzle... Sonra
uçaktaki bayanı göstermiş:
"Bu da karım... Allahaşkına dün gece nerede olduğumu anlatın ona!"
Okyar YAYALAR2ın katkısı ile

Jinekologlardan gerçek sorunlara şakacı cevaplar!

Doktorlar da mizahtan anlar... Nasıl mı?
Jinekologlara sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar:
35'ten sonra çocuk yapmak doğru mudur?
Yanıt: Hayır, 35 tane yeterli görünüyor.
- Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en güvenilir yöntem nedir?
Yanıt: Doğurmak.
- Doktorum bana doğum yaparken hissedeceğim şeyin acı değil sadece normal bir baskı olacağını söyledi, bu doğru
mu?
Yanıt: Tabii, bakiniz meteoroloji uzmanları da kasırgayı normal bir doğa olayı olarak tanımlar.
- Bebeğimiz gecen hafta dünyaya geldi. Karım ne zaman kendini yeniden iyi hissetmeye ve normal davranmaya
başlayacak?
Yanıt: Çocuklar ayrı eve çıktıkları zaman.
- Kocam külot yerine bokser don giyerse hamile kalma olasılığım artar mı?
Yanıt: Evet ama hiç bir şey giymezse daha çok şansınız olur.
- Tam olarak ne zaman hamile kaldığımı nasıl bilebilirim?
Yanıt: Yılda bir kere seks yaparak.
- Kusmalarımın hamileliğin sabah bulantılarından mı yoksa grip olduğumdan mı kaynaklandığını nasıl bilebilirim?
Yanıt: Eğer gripseniz iyileşirsiniz.
- Hamile kaldığımdan beri göğüslerim ve hatta ayaklarım bile büyüdü. Hamilelikte küçülen bir şey var mı?
Yanıt: Evet, idrar torbanız.
Hamile kaldığımdan beri kızarmış soğan halkaları olmadan yatağa giremez oldum. Bu aşerme normal mi?
Yanıt: Onlarla ne yaptığınıza bağlı...
- Hamileliğim ilerledikçe, yabancılar bana daha çok gülümsemeye başladı. Neden?
Yanıt: Çünkü onlardan daha şişmansınız.
- Hamileliğin son zamanlarındaki seks, hangi şartlarda doğumu başlatır?
Yanıt: Eğer bu olay, kocanızla başka bir kadın arasında olursa.
- Doğum hemoroit sebebi olabilir mi?
Yanıt: Doğum, bahane bulmak istediğiniz her şeyin sebebi olabilir
Anne sütünü saklamak için en uygun yer neresidir?
Yanıt: Göğüsleriniz.
- Meme pompalarının güvenli bir alternatifi var mı?
Yanıt: Evet, bebek dudakları.
- Bebeği sütten ne zaman kesmek gerekir?
Yanıt: Dişleri çıkmaya başladığında.
- Bir anne emzirirken hamile kalabilir mi?
Yanıt: Evet ama önce bebeği memeden ayırıp uykuya yatırırsanız işiniz daha kolay olur.
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

Aygen ETKER’in katkısı ile

BİLDİK ANCAK GÜZEL BİR HİKAYE...!
Billy Teksas'ta bir çiftçiden 100$'a bir eşek satın alır. Ertesi sabah kamyoneti getirip teslim alacaktır.
Aksiliğe bakın ki, ertesi sabah çiftçi ona kötü bir haber verir: "Yaa sorma evladım, senin eşek dün gece öldü!!"
-"O zaman paramı ver geri!" der Billy..
-"Vereyim de oğlum, ben o parayla senden sonra çatıcıya borcumu ödedim!"
-"O zaman eşeğin ölüsünü alayım!"
-", Ölüsünü!, n'apcan eşeğin ölüsünü oğlum!"
-"Piyangoya koyacağım" demiş Billy.
-"Hadi len"! demiş çiftçi.. beni alaya mı alıyorsun şimdi?"
-"Koyarım ben! demiş Billy, kimseye ölü olduğunu söylemiyeceğim ki!!!
Aradan bir ay geçtikten sonra karşılaşmışlar pazarda!
-"Evlat, n'oldu ölü eşek işi??" diye sormuş çiftçi.
-"Haa...... ohooo, onu koydum piyangoya".. .demiştim ya sana!!!
-"Eeeee?!"
-"Eeesi 500 tane bilet sattım, 2$'dan, 998$ koydum cebime!!!!
-"Hadi be!! demiş çiftçi; e peki kimse seni şikayete kalkmadı mı???
-"Sadece eşeği kazanan!" demiş Billy, "ona da verdim 2$ nı geri sustu!!!"
Billy bugün "Goldman Sachs" ta çalışıyor...
İrfan ERETEN’in katkısı ile

Rahmetli bestekar Selahattin Pınar bir yandan beste yaparken diğer taraftan üç-beş kuruş kazanmak için bazı
zengin çocuklarına musiki dersi verirdi.
Öğrencilerden biri bir gün,
- ''Hocam, sabahları aç karnına çiğ yumurta içmenin sesime çok faydası varmış. Ben bir haftadır bunu
yapıyorum. Sesimdeki değişikliği fark ettiniz mi?'' diye sorar.
Selahattin Pınar,
- ''Oğlum, der.. İç... Hiçbir zararı yoktur!'' Bir süre sonra oğlan,
- ''Hocam, annem de çiğ yumurta sayesinde sesimin çok güzelleştiğini söyledi. Siz de farkındasınız, elbette..''
Selahattin Pınar çaresiz...Bet sesli oğlanı atsa olmayacak, ekmek parası...
-''Oğlum.. der. Yumurtanın zararı yoktur... içebilirsin...''
Bir süre sonra oğlan yine aynı konuya girince, dayanamaz rahmetli...
-''Ulan, eşşekoğlu eşek... der. Yumurtada keramet olsaydı, tavuk götü bülbül gibi öterdi!''
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

FIKRA
Dursun, saatlerin geri alınacağını duyunca,
Duvar saati, kol saati, masa saati demeden evdeki tüm saatleri toplayıp
arkadaşı Saatçi Temel'in işyerine varmış..
" Ula Temel, televizyon haberlerinde söylemişler, saatler geri alunacak imiş.
Biz de evdeki ha bu saatlerin hepsunu senden satun alduğumuz için sana getirduk.
Bunları geri alacaksun." Demiş.
Temel, oturduğu sandalyesinden yavaşça doğrulurken kendinden emin bir
şekilde cevap vermiş:
".Bende duydum ama bir saat geri alunacakimuş.
Onun için sadece birini geri alurum, diğerlerini almam." :)
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

'' her kadın hayatının bir bölümünü budist olarak
yaşar çünkü
mutlaka bir öküze tapmışlığı vardır.."

Yıl, 1887… Gazetecinin biri, Victor Hugo’ya soruyor:
“Eserleriniz ve siz bugüne de çok olumlu eleştiriler aldınız, çok övüldünüz. Bunlar arasında sizi en çok
hangisi hoşnut etti?”
Hugo anlatıyor: “Karlı bir kış gecesiydi. Eş dostla yiyip içmiştik. Mesafe kısa diye, evime yaya olarak
dönüyordum. Fena halde sıkışmıştım. Hızlı adımlarla, malikanemin bahçe kapısına vardım. Kapı kilitliydi.
Var gücümle uşağıma seslendim: ‘İgooooooor!’ Defalarca haykırmama karşın İgor’un beni duyduğu
yoktu. Sidik torbam Atlas Okyanusu büyüklüğüne ulaşmıştı. Altıma kaçırmak üzereydim. Yaşlılık işte.
Çaresiz, bahçe duvarına yanaştım, etrafa bakındım, görünürde kimse yoktu, düğmelerimi çözdüm ve su
dökmeye başladım.
Tam o sırada arkamda bir at arabası durdu. Hiç kıpırdamadan, sessizce işiyordum. Arabacı nefret dolu bir
sesle:
‘Seni haddini bilmez, buruşuk o… çocuğu! O işediğin, Sefiller’in yazarı Victor Hugo’nun duvarıdır!’ dedi.
İşte, hayatımda duyduğum en iltifat dolu söz buydu.”
Yurdun TANERGÜÇLÜ

