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VAKIF MÜTEVELLİMİZ TEOMAN AKÜNAL’IN KALEMİNDEN
Avusturya Liseliler Vakfı Kurucu Mütevellisi Teoman Akünal(AL’61)
Atatürk’ün son köpeği olan Foks’un gözünden Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü anlatan bir kitap yazdı. Bu ilgi çekici kitap Siyah Beyaz
Yayınları tarafından basıldı.

ALD GLÜHWEIN AKŞAMI
Kış aylarının soğuk havasından yararlanan ALD üyeleri ve dostları
22 Ocak Perşembe akşamı GS Binicilik Tesisleri Maslak’ta bu
defa Glühwein ve sucuk-ekmek ile tatlandırılmış bir akşamda
birlikte idiler.
ALD Başkan Yrd. Ender Armağan (AL’76)’ın eşi Melitta Armağan
ile birlikte yaptığı ve kendisinin servis ettiği Glühwein çok beğeni ÖZEL ALEV İLKÖĞRETİMİ’NDE NOTALARLA SOHBET
Avusturya Liseliler Vakfı mütevellitopladı.
si Zerhan Gökpınar (AL’70) 20-21
Geceye katılan AL’liler bu etkinliklerin devamını dileyerek mekanOcak günlerinde Özel ALEV İlköğdan ayrıldılar.
retim Okulunda Notalarla Sohbet
programını gerçekleştirdi. 3.üncü
ve 4.üncü sınıf öğrencilerinin duydukları melodilerin hangi hayvan
seslerini çağrıştırdığını anlamaya
çalıştıkları hoş bir etkinlik gerçekleştirildi.
Zerhan Gökpınar her Perşembe saat 14.30’da Açık Radyo’da
gönüllü olarak açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik
programı hazırlıyor ve sunuyor. Programda çalınacak eserlerle
MEHMET ZİLLİ’NİN VİYANA İZLENİMLERİ
Mehmet Zilli kimdir? Mehmet Zilli 1611 – ilgili dinleyiciye ön bilgiler veriyor, çalı1682 yılları arasında yaşamış olan ünlü nan eserlerin farklı yorumcular tarafınTürk seyyahı Evliya Çelebi’dir. Kara dan nasıl yorumlandığını ve aralarında
Mehmet Paşa ile gittiği Viyana seyahat- nasıl bir yorum farkı olduğu konusunu
inde elde ettiği izlenimlerle yazmış inceliyor. Belirli aralıklarla da, klasik
olduğu Seyahatname’de XVII. yüzyıl Vi- müzik camiasından sanatçılar bu yorumları canlı yapmak amacıyla konuk
yana’sıyla ilgili siyasi, sosyal ve kültürel
ediliyorlar.
birçok alanda önemli bilgiler vermektedir.
Bakalım; Evliya Çelebi’nin Viyana’sı bizim bildiğimiz Viyana ile ne
EYÜBOĞLU DOSTLUK SATRANÇ TURNUVASI’NDA ALEV GENÇ
kadar benzeşiyor?
TAKIMI İKİNCİ OLDU
“Bu şehrin her şeyi beğenilir ve meşhurdur, ama binlerce aferin tüm hekim, cerÖzel ALEV Okulları 16-17-18 Ocak 2015
rah, kan alıcı, göz hekimi, nakkaş, saatçi, tüfenkçi ve çıkrıkçılarına, sokaklarının
tarihlerinde Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının
temizliğine, yöneticilerinin becerikliliğine, alış verişlerinde ölçü ve tartılarında
Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen ve takım
hile yapmayıp yalan söylemediklerine, adaletlerine, halkının huzur içinde olup
turnuvası niteliği taşıyan yarışmaya, gençler
zulmetmediklerine, suyunun ve havasının hoşluğuna, mahbub ve mahbubesinin
kategorisinde İzge Bayyurt, Levent Erinç
temizliğine, zarifliğine, başka bir kokulu ve renkli çeşitli çiçeklerine, bütün
Sözbir ve Armağan Şencan’dan oluşan tahalkının herkes ile güzel geçinip gariplere dost olup gönül aldıklarına, vilayetlekımla katılarak ikincilik elde edildi.
rinin her şeyden güven içinde olduğuna binlerce aşk olsun ki İslam diyarında
Turnuvada mücadele eden oyuncuları kutluböyle güvenlik, huzur ve adalet yoktur.”
yor ve başarılarının devamını diliyoruz.
BİZE ULAŞIN
ALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 facil@alv.org.tr
Kurucu Temsilcisi : Arman OYMAKAŞ
ALEV: (0216)4358350 www.alev.k12.tr

