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Erdal ATAÖZDEN (2.grup .Guv.Yrd.)

Kurulu : Mart 1977

Charter : Mart 1980

zdan görüntüler

1908.Toplant
E lerimizle beraber Hilly Otelde 13 ekim Sal günü saat 20.oo de gerçekle tirece iz.
1909.Toplant zda 20.Ekim Sal günü ö lede smail GÜMÜ DERE dostumuzun misafiri olaca z. yeri ziyareti olacak bu
toplant da Lalapa a Çimento Fabrikas gezece iz.
Bültenimiz_5 sayfad r
28. ubat 2015 itibar yla Dünyada 1.207.102 Rotaryen ve 34.823 kulüp bulunmaktad r.
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21 TEMMUZ 1913 Edirne'nin Balkan Sava

nda i galden kurtuldu u gündür.Edirne'de Bulgar Askerlerinin
çekildi i bu foto rafta 30 Temmuz 1913 tarihinde Bulgar manga komutan u notu dü mü . ''
anl kahraman arkada lar, henüz görevimizi yapamad k. Yeni, daha kanl sava a haz rlan n. K m /manga
komutan T. Panov, 30.07.1913

TAK P MESAFES
Karayolunda,ayn eritte hareket eden iki araç aras ndaki mesafe TAK P MESAFES dir.
Önceki arac n ani freninde arkadaki araç yeterli mesafede de ilse öndeki araca çarpacakt r.
Bu mesafe, arac n kilometre cinsinden h
n en az yar kadar metredir.
Örne in birbirini takip eden araçlar n h 90 km/saat ise, takip mesafesi en az 45 metreolmal r.
TAK P MESAFES Kaza nedenleri aras nda ilk s ralardad r.
TRAF KTE MAZERET YOK !
ÖNÜMÜZDEK ARAÇLA ARAMIZA GEREKEN ARALI I MUTLAKA KOYALIM.
Kazas z yolculuklar sa kl güzel günler !
Fahrettin ECEV T
Trafik Bilinci Kom.B k.

Gerçek Zeytinya Nas l Anla
Pratik Yöntemler:
Sat n alm

r?

oldu unuz zeytinya

er donmayan k

buzdolab na koydu unuzda donuyorsa bu hakiki oldu unu gösterir.

mlar varsa, bu da katk

oldu u anlam na gelir.

Zeytinya

n meyvemsi ve taze bir kokusu olmal

r.

Zeytinya

yutarken kendine özgü aromas genzinize yay lmal , diliniz arkas nda bir ac k hissedilmeli ve bu

ac k bir süre sonra geçmelidir.
Hakiki zeytinya
Zeytinya

n 3 özelli i vard r: Burukluk, Yak

k ve Aroma.

n maliyeti di er birçok ya a oranla daha yüksektir. Bu sebeple çok ucuz olan zeytinya lar na

üphe ile yakla lmal

r. Hakiki zeytinya

n belirli bir maliyeti vard r ve bunun alt nda sat labilmesi de

mümkün de ildir.
Gerçek zeytinya
yandan bak ld
Zeytinya

kabarc k kabarc k olarak üste ç kmal

r. Bir süre sonra kal p haline gelebilir, o zaman da

nda düz bir hatta görülmelidir.

koklad

zda kötü ve a r bir koku al yorsan z, tatt

zda çok tatl ise veya herhangi bir ac k

yoksa, yemek borunuza do ru bir yanma oluyorsa ya da yemek sonras mide yanmas ya yorsan z ald

z

ürün gerçek olmayabilir.
Zeytinya
Zeytinya

n rengine bakarak hakiki olup olmad
ile lgili Hileler

Kanola ya
ac

n yap

zeytinya

ile ayn

anla lamaz.

r. Fakat kanola ya

n yapraklar ile aroma elde edilip kanola ya

n kokusu ve rengi yoktur. Bu sebeple zeytin

n içine kar

lmakta ve böylece zeytinya ndan ay rt

edilmesi imkans z hale gelmektedir.
Asidik derecesi 8 olan ya lar

p yüksek derecede asit oran 1’e kadar indirilmekte ve s zma eklinde

piyasaya sürülmektedir. Bu oldukça tehlikelidir ve uzun vadeli tüketimde kansere dahi sebep olabilmektedir.
Zeytinya

n maliyetinin yüksek olmas sebebiyle içerisine pamuk ya , ayçiçe i ya

daha ucuz ya lar kar
lmaktad r. Böylece miktar artt
Zeytinya Hakk nda Bilmeniz Gereken Her ey

p, maliyet azalt lm

Zeytinya

üretiminde farkl bahçelerin zeytinleri kar

Zeytinya

üretiminde kullan lacak zeytinler tek tek elle toplanmal

Zeytinler topland ktan sonra k sa süre içerisinde s

lmamal

ya da f nd k ya

gibi

olmaktad r.

r.
r.

ma götürülmelidir. Bu süre zeytinya

kalitesinde

önemli bir faktördür.
Ya kaliteli olsa da pet
Zeytinya

do rudan güne

Zeytinya
Zeytinya

elerde ve güne

alt nda bekletiliyorsa çok k sa sürede bozulacakt r.

görmeyen ve serin olan yerlerde, a

kapal bir ekilde muhafaza edilmelidir.

n raf ömrü yakla k 18 ayd r.
a rl kl olarak Ege ve Marmara’da kullan lmaktad r. Buna kar n, Do u Anadolu, Güneydo u

Anadolu ve ç Anadolu’da zeytinya
zma zeytinya

kullan

çok dü üktür.

ta bask ile elde edilmektedir ve bu sebeple içerisindeki besleyici unsurlar zarar

görmemektedir. Riviera zeytinya nda ise daha fazla ya ç kartmak için bas nç ve yüksek s cakl k
uygulanmaktad r. Bunun sonucunda ise neredeyse tüm olumlu özellikler kaybolmakta, hatta zararlar
olmaktad r.
Zeytinya ; kab zl k, kans zl k, gut hastal

, yüksek tansiyon, deri çatlamalar , kolestrol ve damar sertli i gibi

rahats zl klara iyi gelmektedir.
Zeytinya

n sindirimi di er ya lara oranla daha kolayd r.

Çocuklarda zeytinya

tüketimi beyin ve kemik geli imini desteklemektedir.

Kolestrolde en dü ük oran zeytinya

yo un olarak kullanan Ayval k civar ndad r.

Yunanistan, talya ve spanya gibi yo un zeytinya

tüketen ülkelerde kalp ve damar hastal klar oran daha

dü üktür.
Bir ziyafet öncesi ve sonras alaca
hazm kolayla

z bir ka k zeytinya

kar

k içkilerden do acak sarho lu u azalt r ve

r.

Kab zl k problemi ya ayan ki ilerin sabah aç karn na 1-2 ka k zeytinya

tüketmesi faydal olabilir.

Zeytinya

n içerisinde A,C ve E vitaminleri ile di er yararl mineraller yer almaktad r.

Zeytinya

yüz bölgenizde s k kullanman z sonucunda k l kökleri kuvvetlenip yüz bölgenizde k llanma olabilir.

Bu sebeple zeytinya
Zeytinya

çok önemlidir.

osteoporoz ile sava r.

spanyol ara
Zeytinya

n dengeli kullan

rmac lar na göre zeytinya

tüketimi depresyon riskini azaltabilir.

tüketimi Alzheimer riskini azaltabilir.

Bir an ..!!
1975 y nda stanbul Teknik Üniversitesi'nde ikinci s fta okuyordum. 1975 y , Türkiye'mizde, bugün oldu u
gibi, terör hareketlerinin ba lad y ld . Okulum iki günde bir ö renci hareketleri ile kayn yor ve tatil
ediliyordu. Ben de radyo amatörü olarak Karaköy'de Selanik Pasaji'na gidip elektronik devre elemanlar
sat nal p amatörce elektronikle u ra yor, çok sevdi im Tahtakale sokaklar nda dola p, y llar öncesinin
stanbul'unu ya yordum. Günün birinde bir dükkân n önünde durdum. Tra f rças sat yorlard . Ürünlerinin
kalitesinden o kadar eminlerdi ki, 25 y l ayn marka f rçay kullan p getirene bedava yeni bir f rça veriyorlard .
Çok etkilendim ve içeriye girip bir f rça sat n ald m.
Bu f rçay ben de 40 y l kulland m (40*365 = 14.600). Bu sayede, annem ve babamdan ö rendi im "Mal
ymeti Bilme" ilkesini içselle tirdim. "Kaliteli Mal Üretme" 'nin ne anlama geldi ini ö rendim. Bunlar da
luma her f rsatta anlatt m.
Ekte, geçen hafta 40.y doldu u için emekli edip yerine yenisini ald m sar tra f rças n foto raf
gönderiyorum. Art k Türkiye'de gri renkli olan sat yorlarm . Tabii ki eskisini atmayaca m. Cem'e sembolik
miras olarak b rakaca m...
Bat Uygarl 'n n "Kalite" üzerine in a edildi ini bu vesile ile hat rlatmak istiyorum. Bugünkü tüketim
ekonomisinde yazd klar m kimilerine anlams z da gelebilir. Ancak, bir çok mü teri evde kulland f rçan n
kalitesini görüp o ülkenin arabas sat n al yor.

LK TÜRK KADIN AVUKAT LOKANTAYA G

NCE !..

Süreyya A ao lu, Türkiye'nin ilk kad n avukat r. 1924-25 ders y nda stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Ankara'ya ailesinin yan na döner.
Bir arkada yla birlikte Adalet Bakanl 'nda staja ba lar.. lk günlerin heyecan geçince, bir sorunla
kar la rlar : Ö le yeme i i ini nas l çözeceklerdir ?.. Evlerine gidemezler, evleri bakanl a çok uzakt r.
Lokantaya da gidemezler.. Asl nda o zamanlar Ankara'da yemek yenebilecek bir lokanta, stanbul
Lokantas vard r. Ama, hep milletvekillerinin yemek yedi i bu lokantada, kad nlar n yemek yedi i
görülmü ey de ildir..
Türkiye'nin, bu ilk kad n stajyer avukatlar , ö le yemeklerini, bir süre için peynir ekmek yiyerek
geçi tirirler. Ama sonunda dayanamazlar..
Zaman n Bas n-Yay n Genel Müdürü olan babas Ahmet A ao lu'na giden Süreyya, ö le yemeklerini
stanbul Lokantas 'nda yiyebilmek için izin ister. Ahmet A ao lu, bunda bir sak nca görmez, peki, der..
ki arkada , ertesi gün ö leyin lokantaya gider, küçük bir bölümüne geçip güzel güzel kar nlar doyurur.
Ahmet A ao lu'nu ve k
tan klar için kimse yüzlerine bir ey söyleyemez, ama arkalar ndan
konu malar ba lar. Homurdanmalar ve ikayetler yükselir.
ikayetler ayn gün, zaman n ba bakan 'Rauf Bey'e de iletilir. Rauf Bey de Ahmet A ao lu'nu aray p
durumu anlat r.
Süreyya, o ak am eve döndü ünde, babas n kendisini bekledi ini görür. Ahmet Bey hemen konuya
girerek, "Ba bakan Rauf Bey, senin ve arkada
n lokantada yemek yedi inizi ve herkesin bunu
konu tu unu anlatt .. Bundan sonra ö le yemeklerine bana gelin," der..
Süreyya çok üzülür, ama yapaca bir ey yoktur..
Birkaç gün sonra, Atatürk ve e i Latife Han m, Ahmet A ao lu'na misafirli e gelir. Sohbet edilirken, söz bu
konudan aç nca, Süreyya Han m, olay bütün aç kl yla Atatürk'e anlat r. Onun, kendisini anlayaca
ve
destekleyece ini dü ünmektedir. Oysa, onu dinleyen Atatürk, "Baban n da, Rauf Bey'in de hakk var,"
demesin mi ?..
Büyük bir hayal k kl na Süreyya, ertesi gün bakanl ktaki odas nda çal rken, bir yetkili tela la içeri girer
: "Süreyya haz rlan, Pa a seni yeme e götürecekmi !.."
Süreyya
r, apar topar kap n önüne ç kar. Yan nda bir milletvekili ve yaveriyle arabada oturan
Atatürk, onu görünce, "Latife bugün seni ö le yeme ine bekliyor," der.
Süreyya hem
n hem sevinçlidir. O bindikten sonra hareket eden otomobil stanbul Lokantas 'n n
önünden geçerken, Atatürk, birden oföre durmas
söyler. Bozüyük milletvekili Salih Bey tela la
yanlar na gelince, Atatürk, herkesin duyabilece i bir sesle, ona, "Bugün Süreyya'y bize götürüyorum,
ama yar n buraya gelecek, yeme ini lokantada yiyecek.." der.
Süreyya'n n
nl
daha da artar.
Ne olup bitti ini, Latife Han m, yemekte, onun kula na e ilip, "Pa a, dün ak am bu lokanta olay na çok
zd , ama baban senin yan nda ezmek istemedi i için k zg nl
belli etmedi. Eve gelir gelmez, birkaç
milletvekilini arayarak, yar n mutlaka e leriyle birlikte lokantaya ö le yeme ine gitmelerini söyledi,"
deyince durumu anlar..
Süreyya A ao lu, ertesi gün, arkada yla stanbul Lokantas 'na gitti inde, birkaç milletvekili e inin de ilk
kez orada oldu unu görür. Kimse onlar bak lar yla bile rahats z etmeye yeltenemez..
Bu bir ilk olur... Atatürk ve Türkiye'nin ilk kad n avukat Süreyya A ao lu, kad nlar n, t pk
erkekler gibi, bir lokantada yemek yiyebilmesine de öncülük etmi tir...

