RADYOMUZ
A¤ustos ay›nda 25. evlilik
y›ldönümünü kutlayan Faruk
Bey için son toplant›m›z
s›ras›nda sürpriz küçük bir
kutlama töreni yapt›k. Bunu
Faruk Bey’den gizli kapakl›
organize ederken yaramazl›k
yap›yormufl gibi e¤lendik. 11
Eylül gecesi yapt›¤›m›z toplant›da önce aram›za kat›lan yeni
arkadafllar›m›zla radyo programlar›m›z›n geçirdi¤i de¤iflimi
ve üyelerimizin tepkisini gözden geçirdik. Nesrin Han›m’›n
teklifi üzerine Türkiye’de aylarca kapal› gifle oynayan Soldan sa¤a önde Melek Ökten, Elif ve Nesrin Karol, Faruk Bahad›rl›, Baflak Bozoral, Nadiye Arda,
“Latife” oyununu Toronto’ya Taner Bilgin, Arka s›rada Aynur ‹lkay, Fred ve Görsev Pristine, Ercan Öztekin.
getirmeyi planlad›k, sonra da
üyelerimizin üyeliklerini yenileme konusunda daha hassas davranmaya nas›l
davet edebiliriz diye kara kara düflündük. Sonra Ercan’›n o¤lu Deniz telefon etti,
Ercan’›n gitmesi gerekti ve toplant›m›z› bitirirken Melek han›m Faruk bey için
ald›¤›m›z hediyeyi yapt›¤› küçük bir konuflmay› takiben takdim etti. Faruk Bey’e
Swarovski bir kristal keman ald›k, keman›n üzerinde yer almas› gereken stand de en
az keman kadar harikayd›. Toplant›m›za Emre kat›lamad› çünkü Türkiye’deydi. Bora
da Film Festivali’nin muamas›na kendini kapt›rm›fl, günde en fazla kaç tane film
seyredebilirim diye kendini
s›nay›p duruyordu o günlerde.
Gecenin sonunda hepimiz ka- Radyomuzun haz›rlad›¤› kitaplar, Türk
meran›n karfl›s›na geçtik. Ben bayra¤› ile süslü t-shirtler, flapkalar ve
foto¤rafta ne kadar periflan fincanlar›n yan›s›ra flimdi Atatürk resimli
ç›kt›¤›ma bak›p içimden ilerde ve Türk bayrakl› saatlerimizin de haz›r
toplant›lara daha güzel giyi- oldu¤unu sizlere duyurmaktan gurur
nerek kat›lay›m yoksa insan›n duyuyoruz. Çok fl›k bir görüntüsü olan
foto¤raf›n› çekiveriyorlar diye saatler kim oldu¤umuzu ve nereden
geçirdim.
geldi¤imizi unutmak istemeyen dostlar›m›z için hediyelik eflya olarak
haz›rland›. Akl›n›zda olsun.
G. Pristine, Toronto
Faruk Bey hediyesini açarken
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