TOPLUM HABERLER‹
Büyük Elçilik Duyurusu,
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n internet
adresini duyurmak istiyoruz;
http://www.mfa.gov.tr
Bu web sayfas›nda, konular Türkçe ve
‹ngilizce olarak ifllenmektedir.
D›fliflleri Bakanl›¤›, D›fl Politika, Bas›n
Aç›klamalar›, Ekonomi-Tarih, Kültür,
Kütüphane, Konsolosluk ‹fllemleri
konular›n›n yan›nda di¤er önemli
kurulufllar ve Türk gazeteleri ile link
ba¤lant›lar› mevcuttur.
Turizm ve Tan›tma Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan Türkçe yay›nlanan “Yerel
Etkinlikler” kitab› da yukar›da kay›tl›
internet sitesine yerlefltirilmifltir.
Büyükelçili¤imizin Konsolosluk
fiubesinde yap›lmakta olan ifllemler
hakk›ndaki baz› bilgiler için
Büyükelçili¤imize ait
http://www.turkishembassy.com
web sayfas›na baflvurulabilinir.
Büyükelçili¤imizin E-mail adresi
turkishembassy@on.aibn.coom dir.
‹brahim ÖZDEM‹R
Konsolos

Ottawa Türk Kültür Derne¤i 27
A¤ustos 2001 günü 1982 y›l›nda
Ermeni Terör Örgütü ASALA taraf›ndan
Ottawa sokaklar›nda flehit edilmifl olan
Askeri Ataflemiz Atilla Alt›kat’›n
katlediliflinin 19. y›ldönümü için anma
töreni düzenledi. Törende konuflmalar
yap›ld› ve ataflenin katledildi¤i yere
k›rm›z› karanfil buketleri b›rak›ld›.
Törende çevreyi rahats›z etmemeye ve
slogan at›lmamas›na dikkat edildi.
Baflkan Say›n Yalç›n Diker’e bize haberi
iletti¤i için ve ateflemizin an›s›n›
sayg›yla korumaya devam etti¤i için
teflekkür ederiz.
Toronto’

Yunus Kara

lu ifl
adamlar›m›zdan
Yunus Kara Temmuz ay›nda radyomuza
$2000
ba¤›fl yaparak bu
güne kadar radyomuza en büyük
deste¤i veren ifl
adam›m›z oldu.
Kendisine bütün
kalbimizle teflekkür ederiz ve
ifllerinde baflar›lar
dileriz.

Onalt›nc› yüzy›lda engizisyondan kaçan ‹spanyol Yahudilerine Osmanl›lar›n
kap›lar›n› açt›¤›n› hala hat›rlay›p takdir eden Montrealli Yahudi toplumu
(Federation CJA) Montreal’ deki Turquebec derne¤imizin ileri gelenlerine sayg›
göstermek için hep birlikte lale bahçemizi ziyarete gittiler. Arkadafllar›m›z CJA
Federasyonuna dostlu¤umuzun sembolü olarak bir demet lale hediye etti.
Foto¤rafta CJA’ dan Marilyn Blumer, baflkan Jak Almaleh, Turquebec’ ten
Dr.Ayd›n Yurtçu, Cem Göktürk (beyaz ceketli) ve Montreal Fahri konsolosu
Emin Battika (en sa¤da) birlikte görünüyorlar.

Esin Akal›n

Radyomuzun
Süreyya Ayhan Olimpiyatlarda ki yar›flmada
görülüyor.

Türk

Atleti
Süreyya Ayhan,
Edmonton'daki Dünya Atletizm
flampiyonas›nda 1500 metre bayanlar
yar› finalinde grubunda ikinci olarak
finale yükseldi.

program yap›mc›lar›ndan
Esin Akal›n Ekim 2001’ den itibaren ‹stanbul
Kültür Üniversitesine ö¤retim üyesi oluyor.
Esin han›m ‹stanbul Üniversitesi'nde
Restoration Drama, Western Tradition
(Mythology), Renaissance Drama ö¤retecek.
Bildi¤iniz gibi Esin han›m Toronto
Üniversitesinde Bat› edebiyat›nda Türk imaji
konulu PhD tezini yeni bitirdi. Kendisiyle
çok gurur duyduk, tebrik ederiz.

vrupa Parlementosu
Radyomuz üyelerinden Federasyon ve A
yasas›n› reddetti.

Ermeni Soyk›r›m

Türk Kültür Derne¤i eski baflkan› Say›n
Yaman Üzümeri Kas›m ay› itibari ile Ermeni ve Türk toplumunun içinden ileri
Toronto’ya Fahri Konsolos olarak gelen baz› flah›slar biraraya gelerek Ermeni
atanm›flt›r. Tebrik eder, baflar›lar dileriz. meselesi için bir uzlaflma komitesi kurma
çal›flmalar› yap›yorlar.
Dergimizin
yazarlar›ndan
ve
Türk
Derneklerinin
Radyomuzun üyelerinden Prof. Aysan Toronto'daki
ortaklafla
katk›lar›
ile
haz›rlanan
29 Ekim
Sev’er, Ordinarius Prof. olmak üzere
Cumhuriyet
Balosu,
3
Kas›m
2001
aday gösterildi. Gurur duyduk, Tebrik
tarihinde Embassy Suits otelinde yap›ld›.
ederiz
6

