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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplant
Rotary Evi’nde gerçekle tirdik. Gelecek dönem 2. Grup kulüplerden sorumlu
Guvernör Yard mc Erdal ATAÖZDEN’de aram zdayd .
Ba ar yla gerçekle tirdi imiz “Trakya-Balkan Bulu mas ” ile ilgili olumlu geri bilidirimleri kulüp üyeleri
ile payla m. Devir teslim tarihini belirledik. Bu bak mdan 4 Haziran Per embe ak am lütfen not
al n.
Balkan Psikiyatri Hastanesinde hastalar n u ra saati faaliyetlerini gerçekle tirdikleri odan n
mobilyalar yenileyebilmek ile ilgili gayretlerimiz sürüyor.
Engelli Gönüllüleri Derne i ziyaretini gerçekle tirdik. Onlarda sorunlar , ihtiyaçlar aktard lar. Gerekli
notlar
ald k. Desteklerimiz sürecek.
Önümüzdeki hafta Antalya’da yap lacak Bölge Konferans ’na kat larak Edirne Rotary Kulübünü
dönemimiz ile ilgili temsil edece im.
Hepinize sa kl ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile k saç n”.
Rotaryen sayg ve sevgilerimle.

Cengiz TU LU

2014 – 2015 Dönem Ba kan

(19 May s resmi tatil oldu undan sonraki toplant

z 26.May s tarihinde yap lacakt r)
Bültenimiz_4 sayfad r

29.Aral k 2014 itibar yla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktad r.

ARAMIZDA GÖREMED KLER
DEVAM DURUMU

Z

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – smail GÜMÜ DERE – Kaan UZUNCA – Re at AYAN

:

80.oo

li Etfal Hastanesi - 1899
Önümüzdeki hafta toplant
Ba kan : Cengiz TU LU
Üye
: Muzaffer MEM
Bülten irtibat : Faruk ETKER

z: 26.May s.2015 Cumartesi saat 20.oo de Rotary Evinde

Sekreter +Gel.D.B.: Demirkan ÇA LAYAN
Sayman : smail B LG
Geç.D.B. : Halil ALTU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Zenginlik Nedir...?
Sa kla kal n....
Zenginlik;
Merdivenleri yard ms z ç kabilmektir.
Pencereden bak p, yoldan geçenleri görebilmektir.
Her ak am kendi kap kapatabilmektir.
Küçük ve büyük tuvaletini rahat bir ekilde yapabilmektir.
Saç n ok anmas r.
layabilmek, gülebilmektir.
Özleyebilmektir, özleyecek birisinin olmas r.
Güne in s cakl
hissedebilmektir.
Ya murda slanabilmektir.
Evde bir ses olmas r.
Sevinebilmektir.
Yürüyebilmektir.
Derin bir nefes alabilmektir.
Aranabilmektir.
Telefonunun çalmas r.
Kolundaki saatin gelece i göstermesidir.
Bir sonraki hafta için plan yapabilmektir.
Güzel günleri bekleyebilmektir.
Bazen bir tabak makarnad r.
Yerken bunun tad na varabilmektir.
Bazen iki tane domates ve bir taze ekmektir.
Kendine inanabilmektir.
Özgüvendir.
Espri yapabilecek ruh haline sahip olabilmektir.
Zenginlik varl

ndan mutluluk duyabildi in her eydir...

Fakirlikse...
Bir kez tan p,
Sonra yoklu unu ö renmektir...

TIP' n GEL
M. Ö. 2000................ Al bu otu ye.
M. S. 1000................. O ot kötü, gel bu duay oku.
M. S. 1250................. O dua bat l inanç, al bu iksiri iç.
M. S. 1500................. O iksirin ne faydas var, al bu hap yut.
M. S. 1750................ O hap etkisiz, al bu antibiyoti i iç.
M. S. 2000................ O antibiyotik kimyasal, al bu otu ye.

kembe çorbas

n kerametleri…

Vefa Zat (d. 1941, zmir), barmen, yazar. 15 ya ndayken “barboy” olarak çal maya ba lad
Oteli'nden “bar supervisor” unvan yla emekli oldu.

stanbul Hilton

kembe çorbas asl nda bize özgü bir çorba olmas na ra men zaman içinde önce Balkan ülkelerine yay lm ,
daha sonra di er ülkelerde de sevilir ve aran r hale gelmi tir. Avrupa ülkelerinin baz lar nda de ik tarzda
kembe çorbas yap rken, baz lar nda sakatat hiç kullan lmaz. Bizde ise yayg n bir al kanl k haline geldi i
için kelle paça ile birlikte sadece i kembe çorbas servisi yapan özel mekânlar vard r. Nas l ki istavrit bal
fukara bal olarak kabul ediliyorsa, i kembe çorbas da yoksul kesim taraf ndan kar n doyurulabilecek en
faydal g da olarak kabul edilir. Yan nda bol ekmek yenildi i için baya doyurucudur da üstelik.
Daha önceki yaz lar n birinde “Ölçüye dikkat edip karar na ne kadar özen gösteriyorsak da kimi zaman fazla
kaç rd
z da oluyor” deyip önerilerimi s ralam m. zninizle tekrar edeyim bunlardan baz lar . çkiyi fazla
kaç raca
hissetti imiz anda yudum aralar daha mesafeli tutmal , yiyeceklerimizi seçerken mideyi
yormayacak yiyecekleri tercih etmeli, fazla baharatl ve ac
eylerden kaç nmal z.
Ayr ca, rak ya ba lamadan önce mutlaka su kat lmam ve üzerine bolca s zma zeytinya gezdirilmi cac k
yemeliyiz. Bu bizim mide mukozam n zeytinya ile s vanmas sa larken, sindirimin kolayla mas ve
zlanmas da temin eder.
Burada size u mezeleri, bu ara s caklar yiyin, seçti iniz bal bu ulama ya da zgara yapt n demeyece im.
Pek tabii ki sizin tercihleriniz olacak bunlar. Ama yukar da da vurgulad m gibi içece imiz rak yudumlarken
yudum aralar uzun tutmak çok faydal olur ve rak n esritici etkisini oldukça azalt r. Uzun sürelere yayarak
içti imiz yüksek dozdaki içkilerin bizleri fazlaca yormayaca , zindeli imizden çok ey götürmeyece i de bir
gerçektir. Bir de sofran n finalinde orta ekerli bir kahve içmenin çok faydalar vard r. ayet kahveyi tercih
etmiyorsan z e er, o zaman damardan terbiyeli bir i kembe çorbas içmenizde büyük yararlar vard r. Çünkü bu
çorba yiyip içtiklerinizi bast rd gibi oldukça rahatlat r sizi.
Özellikle rak fazlaca kaç rd
z gecenin finalinde ya da ertesi sabah içildi inde i kembe çorbas çok
yararl olur. Sirkeli ve sar msakl sosla içildi inden sindirimi kolayla
r. Ayr ca i kembe salg lad “pepsin”
maddesi ile rak sofralar nda yenilen çe itli meze ve yemekleri do al salg lar yla bast p daha rahat
hazmetmemizi sa lar. Kabarm mideyi yat ran bu do al salg lar midede enzim olu turarak mideyi rahatlat p
hazm kolayla
r. Dahas kolay hazmettirici özelli inden dolay hem rahatlat , hem de ay lt özelli i vard r.
Ayr ca zindelik de verir. Ak amc rak tiryakilerinin gecenin finalinde i kembe çorbas içmesi bo una de ildir.
Bizim gençli imizde Beyo lu’nda bulunan “Lâle” ve “Zuhal” i kembe çorbas salonlar çok ünlüydü. Bir de
Tarlaba Caddesi üzerinde mütevaz kelle-paça salonu vard . Çok de erli a abeyim Orhan Boran Bey kimi
gecelerde sevgili meslekta m Nevzat Afacan Beyle birlikte bizi oraya götürürdü. Hem de gecenin üçünde
dördünde… Orada da i kembe çorbas vard ama kendisi paça çorbas tercih ederdi hep.
Ayr ca, o y llarda stanbul Hilton Oteli’nin “Roof Bar” adl gece kulübünün sorumlu barmeniydim. Günlerden
bir gün otel idaresi gecenin finalinde müdavimlerimize damardan terbiyeli i kembe çorbas ikram etme karar
ald . Böylece müdavimlerimiz gecenin bir yar nda i kembe çorbac lar na gitme eziyetinden kurtulacak, bizler
de hizmetimize bir yenilik katm olacakt k. ki adet mobil servis arabas yapt p üstlerine kolal olarak
ütülenmi örtüler örtecektik. Bunlar n hepsi itinayla haz rland .

Bu arada dönemin en ünlü piyanistlerinden erif Yüzba
lu i kembe çorbas n servis edilece i anda
çal nacak bir
kembe Çorbas Mar ” besteledi. Beni de çorba da
için görevli seçip özel bir a
yafeti yapt rd lar bana. Bir servis arabas n üstüne gümü bir çorbal k koyup içine çorbay doldurduktan
sonra yanlar na da sirkeli sar msak soslar diziyorduk. Di er servis arabas nda ise çorba kâseleri, altl klar ve
servis tak mlar yer al yordu.
Gece saat üçe do ru servis haz rl klar tamamlan r, müzi e ara verilip klar söndürülür ve i kembe çorbas
mar yla servis arabalar salona al rd . O anda projektörler bizi takip ederken dans pistinin ortas ndaki
yerimizi al rd k. Mar biter klar öyle yanard . Ard ndan da servise ba lard k. Bu hizmet kar
nda
müdavimlerimizden ücret almazd k. Bu zarif uygulama k sa bir zaman içinde önce Cumhuriyet Pavyonu,
Kervansaray Gece Kulübü, Vagon Blue Gösteri Salonu’nda ba lad , daha sonra da stanbul’un birçok güzide
lence yerine yay ld .
“Apik kembe Salonu” eski formunda olmasa bile i kembe çorbas sevenlerin yabanc olmad bir
mekând r. 1947 y nda Ermeni as ll Apik Hayrabeto lu taraf ndan hizmete aç lan mekân y llarca rak
tiryakilerinin vazgeçemedi i bir yer olmu tur. “Lale kembecisi”de en az Apik kadar eskidir. Ancak, bugün
eski yerinde de il Tarlaba Caddesi üzerinde hizmetini sürdürüyor. Galatasaray Bal k Pazar ’nda hizmet
veren “Cumhuriyet kembe Salonu” da bu konuda oldukça ba ar bir mekând r.
Ayr ca, “Tarihi Haliç kembecisi” yirmi dört saat hizmet veren kaliteli bir yerdir. Ama ben daha ziyade
Saraçhaneba ’nda, Tayyare Park ’n n tam kar
nda bulunan i kembe çorbas dükkân tercih ediyorum
hep. Buras tipik bir esnaf çorbac
r. Buran n damardan terbiyeli i kembe çorbas kelimenin tam anlam yla
leziz ve nefistir. Üzerine nar gibi k zarm ve ay klanm yar m porsiyon kelle tand rla dama
ödüllendiriyorum ço u zaman.
Siz de deneyin lütfen.

