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Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
15-9-13 tarihinde Polonezköy’de yapılacak olan kaynaşma gününü tekrar hatırlatmak isterim.
8-9-2013 tarihinde Trakya gecesi organizasyonu için kulübümüzden toplantıya katılan başta
guvernör yardımcısı Muzaffer MEMİŞ beye, kulüp sekreterimiz Cengiz TUĞLU ya ve Ali ES ve eşi
Müge hanıma teşekkür ederim. 18-9-2013 tarihinde çorluda yapılacak toplantıya ben katılacağım.
16-19 mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan bölge konferansına kayıtlar başlamıştır.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla
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Evlendikten sonra erkek ve kadın, yazı-tura gibidir; asla yüz yüze gelmezler, ancak hep beraberdirler.
Hemant Joshi
Her durumda evlenin. İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz..
Socrates
Kadınlar bize her zaman büyük hedefler gösterir, ve onlara ulaşmamızı engeller.
Dumas
Hiç yanıtlayamadığım en büyük soru şu olagelmiştir: 'Bir kadın ne ister?'
Sigmund Freud
Karıma bazı sözler etmişimdir, o da bana bazı paragraflarla cevap vermiştir.
Anonim
Bazı kişiler uzun evliliğimizin sırlarını sorarlar;. Biz haftada iki kez restorana gideriz. Biraz mum ışığı,
akşam yemeği, hafif müzik ve dans... O salı günleri gider, ben cuma.'
Henny Youngman
Terörizm beni hiç endişelendirmez. İki yıldır evliyim.
Sam Kinison
Fon transferi için elektronik bankacılıktan hızlı tek yol vardır ve buna evlilik adı verilir.
James Holt McGavran
Her iki karımla da talihim kötü gitti. Birincisi beni terketti, ikincisi terketmedi.
Patrick Murray
Evliliğinizi iyi götürmek istiyorsanız, 1) hatalı olduğunuzda itiraf edin, 2) haklı olduğunuzda susmayı bilin.
Nash
Karınızın doğum gününü unutmamanızın en iyi yöntemi, bir kez unutmanızdır.
Anonim
Evlenmeden önce ne yaptım, biliyor musunuz? İstediğim her şeyi..
Henny Youngman
Karımla ben 20 yıl çok mutlu yaşadık. Sonra da tanıştık.
Rodney Dangerfield
İyi bir kadın, kendisinin yaptığı her hatasında kocasını affedendir.
Milton Berle
Evlilik, kişinin düşmanıyla yattığı tek savaş şeklidir.
Anonim
Adamın biri evlenecek kadın aradığı ilanını verir. Ertesi gün aynı mesajı ileten yüzlerce mektup alır:
'Benimkini alabilirsin'.
Anonim
Birinci adam (iftiharla): 'Benim karım bir melek!'
İkinci adam: 'Çok şanslısın, benimki hala yaşıyor'
Anonim
Güngör OLCAY’ın katkısı ile

Türkçemiz :))

Budizm: Hangi dizin ağrıyor? sorusuna verilen cevap.
Arıza Kaydı: Rıza'nın kayıp düşmesine şaşkınlıkla verilen tepki.
Kuş Kafesi: Kuşların gün boyu tavla oynayıp, kahve, nargile içtikleri mekan.
İteklemek: Bir köpeği Facebook'ta arkadaş olarak eklemek.
İkinci Viyana Kuşatması: Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikincisi gerçekleştirilen kuş atma şenlikleri
Uydu Alıcısı: Uydu satıcısının en sevdiği kişi.
Kan Grubu: Kanguru görüldüğünde söylenecek söz.
Pikaçu: Karadeniz şivesinde "birkaçı" anlamına gelen kelime.
İtimat Etmek: Köpekle satranç oynayıp, kazanmak.
Beygir: Bir kadının kapıda bekleyen kocasına söylediği söz.
Karışık: Güzel giyimli bir kadından bahsedilirken söylenen söz.
ABD'li: Romanların deli gördükleri zaman söyledikleri söz
Sağlama Almak: Henüz ölmemiş bir lama satın almak.
İtirafta Bulunmak: Bir kişinin kaybolan köpeğinin dolap rafında bulunması.
Özel Tim: Bir kimsenin öz eltisini başkaları ile tanıştırırken söyleyeceği söz
Hava Alanı:Gösteriş meraklısı insanların pahalı kıyafetler giyerek, birbirlerine hava attıkları halka açık mekan
Biz Ayrılamayız: Kendilerini diğer lamalardan farklı gören lamaların söylediği söz.
Bu Neyin Kafası: Arkeologların sıkça birbirlerine sordukları bir soru.
Yara Bere Almak: Kafası üşüyen sevgiliye yün bere alma işlemi.
Kelime: Merhemin olsa nereye sürerdin sorusuna kel bir adamın vereceği muhtemel cevap.
Antipatik: Patik giymeyi sevmeyen insan
Muşmula: Bir yerin Muş olup olmadığından emin olamama hali.
Yakın Arkadaş: "Mangalı artik yakalım mı?" diye soran arkadaşa verilen cevap.
Laf Atma: Bu nota ne? diye sonra Fatma'ya verilen cevap.
Yirmi Yaş Dişi: Yirmi adet yağmurda ıslanmış kadın.
İkizler Burcu: "Ya bu çocuklar neden tıpatıp benziyor?" diye soran Burcu'ya arkadaşının verdiği cevap.
Çimdiklemek: Yan yatmış çimleri jöleyle dikleştirme işlemi.
Anason: Bilgisayarda oyun oynayan çocuğun, ders çalışmasını isteyen annesine söylediği söz.
Silsile: Test çözerken "a" şıkkını işaretleyen arkadaşa, silip "e" şıkkını işaretlemesini söylemek.
Buram Buram: "Neren ağrıyor?" diye soran doktora, hastanın verdiği cevap.
Salla Gitsin: Kayıkla mı gitsin? sorusuna verilebilecek cevap.
Emrediyorum: Afacanlık yapan Emre'ye, annesinin kızgınlıkla söylediği söz.
Anakonda: Karadeniz şivesiyle konuşan birinin, uçmakta olan annesinden bir yere konmasını istemesi.
Kıraç: Kavanozun kapağını açmakta zorlanan birine verilen tavsiye.
Hepatit: Bir yerde çok fazla at ve köpek olduğunu belirtmek için söylenen söz.
Azeri: Şişman bir insana biraz erimesi, kilo vermesi için yapılan tavsiye.
Çok Makbule Geçti: Bir kimsenin önünden çok fazla sayıda Makbule isimli kişinin geçmesi durumunda söylenen söz.
Göktaşı: Aşırı güzel hostesler için kullanılan tabir.
Simit Sarayı: "ne sarayım abime" diye soran ayıya verilen cevap.
Çok Lazım: Birinin kendini gereğinden fazla laz hissetmesi durumunda söyleyeceği söz.
Everest Tepesi: Asi gençlerin ev halkına rest çekmek için üzerine çıktıkları tümsek
Nane Molla: "Nanem olur musun?" cümlesini Ankara şivesiyle söylemek.
Köftehorlar: Köftenin uyurken horlayacağını belirtmek için söylenen söz.
Binali: 999'dan sonra hangi sayının geldiğini merak eden Ali'ye verilen cevap.
Kar Tatili: Sadece yaşlı atların yaşadığı il.
Su Samuru: Susamların bünyesinde oluşan bir tür kist.
Yağız: "Siz nesiniz?" Sorusuna yağların topluca verdiği cevap.
Uçarı: Yürüyen arıya söylenen söz.
Heder Olmak: Belli bir noktandan sonra daralıp, her şeye "he" diyen birine dönüşmek.

Afet Bölgesi: Aşırı güzel kadınların yaşadığı cennet gibi bölge.
İtelemek: Köpeği turnuva dışında bırakmak.
Çamaşır Suyu: Çamaşır parçacıklarından üretilen bir tür içecek. Vitamin deposu.
Hamit: Henüz olgunlaşmamış köpek.
Kıbrıs Rum Kesimi: Bir tür saç modeli.
Nezle: Şarkıcı Nez'in eğlence dolu sabah programı.

Yalvar Yakar: "Şu adama yalvarsam sigaramı yakar mı?" diye soran kıza, arkadaşının verebileceği cevap.
Alayına Gider: "Bu kazağı ayıma mı alsam?" diye soran birine verilebilecek cevap.
Kolonyalamak: Binanın kolonlarını yalayarak yapılan anlamsız eylem.
Beyhude: Kocasından "hu" demesini isteyen kadının söylediği söz.
İtibar Sahibi İnsan: Köpeği bar sahibi olan insan.
Hayalet Avcıları: Birinden Avcıları hayal etmesi istendiğinde söylenecek söz.
Budala: Ağacı budamak istemeyen bahçıvana, iş vereni tarafından söylenen sinirli söz.
Halaya Katılmak: Halanın her söylediğine onay verme, onun hayat tecrübelerine kayıtsız kalamama durumu.

Ayyaş: Islak bi yere oturmuş genç kız tepkisi.
Uykum Yok: kumunu kaybeden Karadenizlinin söyleyeceği söz.
Dizine Dursun: Dizinin ne demek olduğunu bilmeyen birinin Dursun'a sorduğu soru.
Olimpiyat : Karadeniz şivesinde "hadi oğlum git yat artık" deme şekli.
Postacı Geldi: Yediği AYI postunun acılığından şikayet eden kişinin söyleyeceği söz.
Adapazarı: Dört tarafı denizle çevrili kara parçalarının, alınıp satılmak suretiyle el değiştirdiği pazar.
Patlamış Mısır: Gizli bir sırrın patlayıp, patlamadığını merak eden insanın sorduğu soru.
Edebi Metin: Israrla E demeyen Metin'e söylenecek söz.
Doğal Afet: Makyaj, estetik, boya, badana gibi şeylerle hiç işi olmayan güzel kadın.
Eşek Sıpası:Eşeklerin yük taşıdıktan sonra dinlenmek için girdikleri masaj, sauna vb tesis
Sanal Alem: Lale'nin, sevgilisine "Bu çiçekleri kime aldın?" diye sormasına alacağı olası cevap.

Üzüm Taneleri

Merdivenleri boyayalım diye başladık, kedileri boyamışık

ANEKDOT
1931’de Ankara’da, Mustafa Kemal Atatürk,
yurtdışında Türkiye'yi iyi temsil ettiğini duyduğu Kurtdereli’yle tanışıyor ve o günün geceyarısı kendisine bir
mektup yazıyor.
Mektubunda da:
“Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum.
O, bu mektubumla beraberdir.
Pehlivan ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim.” diyor.
Geceyarısı bu mektubu, Salih Bozok’u görevlendirerek Zafer Oteli’nde kalmakta olan Kurtdereli’ye yolluyor.
Mektubun içinde de 1000 Lira’lık bir İş Bankası çek'i koyuyor;
çekin üzerini de imzalayarak ve “Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a 1000 T. Lira veriniz.
Bu para, Aralık ay'ı aylığımdan faiziyle kesilecektir.” diye yazarak.
Kurtdereli, kısa bir süre sonra, bankaya gidip çek'i veriyor,
1000 Lira’lık ödül kendisine ödeniyor.
Ama Kurtdereli bankadan gitmiyor.
Niçin beklediğini soruyorlar;
“Çeki vermenizi bekliyorum” diyor.
“Parayı aldın, çek bizde kalacak. Bu işlerin usulü böyledir.” diyor banka müdürü.
Kurtdereli de “O halde alın bu 1000 lira’yı, benim çekimi geri verin” diyor;
Şaşıran banka müdürü: “Neden?” diye sorunca
Kurtdereli: “Orada Mustafa Kemal’in resmi ve altında da imzası vardır.” diyor.
Atatürk’ün kendi maaşından keserek uygun gördüğü ödülü,
Atatürk’ün el yazısı ve imzası bulunan o çek'i ömür boyu saklayabilmek için reddediyor yani.
Kurtdereli, bir demecinde bu olayı şöyle yorumluyor:
“Sultan II. Abdülhamit’in saltanat döneminde Avrupa’ya gitmek için vapura bindiğim zaman, saray’dan bir
mabeyinci gelip dedi ki:
“Zat-i Şahane’nin selamları var, Avrupa’da güreşirken benim taç ve tahtımın şerefini koruyarak güreş yapsın,
buyurdular.”
Ben de kendisine dedim ki:
“Zat-ı Şahane’nin taç ve tahtının olduğu kadar, benim sırtımın da şerefi vardır!”
Mabeyinci bir şey demeden gitti.
Kendisine söylediğimi aynen padişaha söylemiş olacak ki, Avrupa’dan dönen pehlivanlara hediyeler ihsan
verilmek âdet olduğu halde, dönüşümde bana hiçbir şey verilmedi, fakat şu feleğin işine akıl sır erer mi?
Bana dünyanın en büyük adamı, işte ömrümün son mükâfatını verdi.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

