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a¤z›m›z aç›k kald›. Taner Bey’e
rastgelirseniz mutlaka sorun.
“Foreign Objects”in yap›mc›s› ve yönetmeni Ken Finkleman (ortada), ‹lke H›nçer (solda) ve Bora H›nçer
ile bir dinlenme an›nda.

Kanada'n›n

ünlü film yap›mc› ve
yönetmenlerinden Ken Finkleman'in son
yap›t› “Foreign Objects”, film çevreleri
taraf›ndan merakla bekleniyordu. Alt›
bölümlük bu televizyon dizisi 24-25-26
Eylül 2001 tarihlerinde, ikifler bölüm
halinde, CBC kanallar›nda gösterildi.
Dizinin “Disasters” isimli beflinci
bölümü, 1955 y›l›ndan günümüze kadar
‹stanbul Bo¤az›'nda meydana gelen
deniz kazalar›n› konu al›yor. Ünlü
yazar›m›z Orhan Pamuk’un “The boy
who watched ships go by” adl›
hikayesinden esinlenen Ken Finkleman,
ilginç bir senaryo yazm›fl. Bu bölümde
toplumumuzun baz› üyeleri de rol
alm›fllar. Türkçe konuflan karakterleri
canland›ranlar aras›nda ‹lke H›nçer,
Osman Baran, Hakan Coflkuner, Bora
H›nçer, Ercan Öztekin ve Simla Gülerce
de var. Birer aktör olan ‹lke H›nçer ve
Hakan Coflkuner’in d›fl›ndaki amatör
arkadafllar›m›z böylelikle yeni bir
kariyere bafllam›fl oldular.
Baflar› dileklerimizle...

Türk

Evi grubu A¤ustos ve Eylül
aylar›nda
Anatolia
restoranda
fundraising günü yap›p befler yüz dolar
biriktirmeyi baflard›lar. Tebrik ederiz.

Toronto’lu üyemiz Münir Aflk›n'›n k›z›
Nazime Aflk›n York Üniversitesinden
‹ngilizce bölümünü bitirerek Haziran
ay›nda BA derecesi ald›.
‹stanbul Teknik Universitesi Mezunlar›
Derne¤i 14 Ekim Pazar günü Yaza Veda
Brunch’› düzenledi.

Müzisyen Mehmet Yetkiner Anatolia’ da

Toronto’daki

tek Türk restoran›m›z
Anatolia yeni bir ›fl›kl› tabela yapt›rd›.
Ayfle Han›ma bu tabela ile sizi taa
Buffalo’dan görüp gelecekler diye
tak›ld›k. Restoran hakk›nda Toronto
Life’da övgü yaz›lar› ç›kt›. Üstte
Anatolia Restoranda dinletiler veren
müzisyen
Mehmet
Yetkiner’i
görüyorsunuz.

Hope Tiara Alayunt

Üyelerimizden Makbule Alayunt
Han›m’›n torunu Hope Tiara Alayunt’un
A¤ustos ay›ndaki do¤um günü için
Türkiye seyahatinde çektirmifl oldu¤u bu
resmi bize yollam›fl. Folklorik k›yafetler
de pek yak›flm›fl de¤il mi.. Tebrik ederiz.
Toronto’lu

dostlar›m›zdan Cemil
Otar’a Amerika’daki Canadian Money
Saver dergisinde ç›kan Emeklilik Plan›
adl› makaleleri için Certified Financial
Planners Board taraf›ndan baflar› ödülü
verildi. Cemil bey’in bu baflar›s› ile
gurur duyduk. Tebrik ederiz.
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Temmuz ay›nda K›br›s’l› dostlar›m›z
özgürlük bayram›n› kutlad›lar.

Ramadan Arif Beyin çekti¤i yukardaki
foto¤rafta, Kanada K›br›s Türk
Cemiyetini, 20 Temmuz
Bar›fl ve
Özgürlük bayram›n› sa¤anak ya¤mur
alt›nda kutlarken görüyorsunuz.

