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Her gün şunu tekrarla: "Hayatta takip ettiğim en mü- J
J hini hedef, kendi kendimin ıslahıdır.”
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Dr. Victor Pauchet *
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Büyük Saatli Maarif Takvimi

Sular akar çeşmeden, — Dert çıkar mı eşmeden;

Bir ıınmavaıı yaram var, — Kanlanıyor deşmedin.
Yemek listesi: 119
Balık, zeytinyağlı dolma, tatlı.
119 — SARIŞIN BOMBA!..,
Bankaya yeni girmiş olan bir delikanlı, orada çalışan
kızlardan birine âşık olmuş, onunla nişanlanmaya kalkmış
tı. Annesi (ıaber almea, kız hakkında gizliden tahkikata gi
rişti. Netice hiç de iyi çıkmadı. Hafifmeşrep kızlardan biri
olduğunu anladı. Akşam oğluna meseleyi açtı:
— Oğlum, seniıı, bankadaki o kızla nişanlanmak istedi
ğini duydum. Kız hakkında tahkikata giriştim. Hiç de iyi
bir kız değilmiş. I5u sevdadan vuz geç... dey'ince, delikanlı:
— Anneciğim!.., dedi. O kız, semtimizin güzel kızıdır.
O kadar ki, herkes ona sarışın bomba diyor.
Annesi hiddetle bağırdı:
— Patlasın! inşallah!...
11)1, BESTEKÂR ŞEKERCİ HAPIZ CEMİL BEY

1867’de İstanbul’ da doğmuştur. Şehzade camimin baş
imamı Hasan 'iaiıir Efendinin oğludur. 16 yaşında iken,
Şehzadebaşında şekerciliğe başlamış, ayrıca musiki dersle
rine devanı etmiştir, tik hocası Sultan Mecit'in mabeyincisi
Basri Beydir. 20 yaşında iken bir gün, Basri Beyle beraber
Kachköye, yaşlıca bir zatı ziyarete gitmişler. Basri Bey:
‘•Oğlum, öp hocanın elini” demiş. Cemil Bey öpünce, “ Şim
di de udunla bir taksim yap” demiş. Yapmış. Bu sefer zi
yaret ettikleri zat: "Bir taksim yap” demiş. Onu da yapın
ca, ihtiyar zat: "Oğlum, sen daha bir şey öğrenmemişsin”
demiş. Meğer bu zat, meşhur hanende Kel Ali Beymiş.
Cemil Bey derhal onun eline sarılarak kendisine ders ver
mesini rica etmiş ye iki buçuk sene kadar ondan ders al
ınıştır. 3912'de Hid iv Abbas Paşanın çağrısı üzerine Mısır’a
gitmiş, 16 yıl orada kalarak yeni musiki makamı icat et
miş ve 14 kasım 1928’de ölmüştür, Bir hüseyni şarkısı;
Tarhı çemenzâre bakar ağlarını

Bir güle bir hâre bakar ağlarını
Nafile ben yâre bakar ağlarım
Bir güle bir hâre bakar ağlarını
TÜRK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR (Devam)
Fransa’dan Ingiltere’ye geçildi. Kraliçe Viktorya, pa
dişahı, Windsor sarayında kabul etmişti. Gerek hükümet ve
gerekse halk tarafından yapılan şenlikler pek parlak ol
muştu.
(Devamı yarın)

yorlardı. t)ç general de ikinci Dünya Savaşında ün yapmış
kumandanlardı.
5 haziranda Alman radyoları mutatları üzere, zafer
marşları çalmaya başlamışlar, Fransız topraklarında bu
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