
ADALET

İnsanların çoğunda, a - > 
dalet sevgisi adaletsizli 
ğin azabını çekmek kor
kusundan doğmuştur. 
(La Rahe)

Derleyen : 
Baltacı oğlu



Görfltthl°"l m
Voltaire’in bir sözü: 

«Varlıklı adam «Fazla» 
ya sahiptir; zengin bol
luk içindedir; orta halli 
de ihtiyacı kadarı var
dır; fakat hiçbiri «kâfi» 
demez.»

öyleyse kalkmdırıcı 
olan yalnız yoksulluktur.

Baltacıoğlu
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Gördüklerim
«—  İşlerin büyüdükçe =  

zorlaştığını sanmak ha - g  
tadır. S  1

(Alekisis de Tocgııevil s  
le) 3

İşlerin büyüdükçe ko - 3 
laylaştığını sanmak da s  
hatadır. Büyük iş, küçük 3  
iş ne demek, önce bunu 5 
tarif etmeli değil mi? |= 
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Gördüklerim
TİYATRO SARAYI MI?

İzmir Belediyesi bir ti
yatro sarayı yaptırıyor. 
Güzel! Ancak tiyatro sa
rayından va da tiyatro 
barakasından önce düşü
nülecek olan şey, «Tiyat
ro nedir?» sorusuna ce-- 
vabm tiyatronun kendi
sidir.

Rejisörlerimiz münek- 
kidlcrimiz, san’at bilgin
lerimiz bu soruya cevap 
verebilecek eserlerini gös 
terebilirler mi?

BALTACIOĞLU



Gördüklerim
KADINLAR!

La Bruyere kadınlar i- 
çin şöyle demiş:

«—  Kadınlar tembellik 
ten ancak kibir veya sev 
gi sayesinde kurtulur
lar.»

Kadınlar sevgi saye - 
sinde kurtulurlar, doğ
ru!

Ya erkekler? Ne saye
sinde ve kimin sayesin - 
de kurtulurlar?

Baltacıoğlu



f . M T . m r r . n
RADYO! >

Fransız radyosu müdü ; 
rii Vladimir Porche Pa- i 
ris’te bir meclise davetli 
imiş. Hazır bujurianlar- | 
dan biri söz.arasında:

—  Ben radyoyu pek ; 
terbiyeyi buluyorum, de- ; 
miş.

Porche ,bu söze p_k 
memnun olmuş, ağzı k,u- ■ 
laklarına vararak: «'

—  Sahi mi? diye sor> 
muş.

Beriki cevap vermiş:
—  Evet. Karım ne za

man radyoyu açacak ol
sa ben odama çekilip 
faydalı bir kitap okuma ■ 
ğa başlıyorum.

Bence radyo yalnız ter 
.biyevî değil hem de terbi 
yelidir. Düğmesini çevi
rince susmayı bilir!

Baltacı oğlu



(lîtAFOLOJİ RAPORU
N U N  SİZE ÖĞRETE - 
BİLECEKLERİ

Gençliğinden beri A v
rupalIların grafoloji de
dikleri yazı bilimiyle uğ 
raşırım. Bence yazı tah
lilleri şunları öğreteüi - 
lir:"

1) Ne zekâda bir in - 
sansınız? İdealist misi - 
niz realist misiniz?

2) Muhayyilesi zengin =§ 
bir insan mısınız değil mi p  
siniz?

3) Dikkatli misiniz, de ff 
ğil misiniz?

4) Duygu âleminiz n e -1
dir? Artist misiniz değil i  
misiniz? Sanatlara elve- =  
rişü misiniz, değil misi - i  
niz? m

5) İradesi kuvvetli bir ğ  
insan mısınız? Yaratıcı Ü 
mısınız ?

7) Normâl bir insan i  
mısınız, değil misiniz? j  

Baltacıoğlu ¡f
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OSrrttthlerlm
Üslûbun Sırrı ?

H Armand Salacrou’ya 
ü  hayranlarından bir kadın 
Ü dramdaki üslûbunun sır 
g  rım sormuştu. O da şu 
M  karşılıkta bulunmuş: 
g  —  Çok basit, Fikirleri 
M  nize hazır elbiseler giydi 
g  receğinize, ısmarlama el 
Ü biseler giydiriniz.
M  Dram müellifinin bu 
M  sözü üzerinde uzun uza- 
g  dıya durulabilecek bir sez 
j§ gi taşımaktadır. Sanat e 
H seri gerçeğin bayağı ol- 
f§ mayan bir dille anlatıl - 
g  masıdır. Estetik dediği - 
H miz canlı gerçeği taşıya 
g  cak olan dil, ancak artis g  
§j tik dediğimiz canlı dil o s  
g  labilir.

Baltacıoğlu s
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Gör Atikleri m
ytNCENT AURÎOL

fiagkan Truman, F - 
ransa Cumhurbaşkanı 
Vincent Auriol’le konu
şurken t Fransa’nın, pa 
rasım israf ettiğini söy 
lemişti. Auriol:

—  Aldanıyorsunuz, de S  
d i. Fransızlar, her şaha- S  
da tasarrufla hareket et j  
inektedirler.

Truman buna hayret e ¡f 
dince, Fransız Başkanı i S  
zah etti:

—  Dediğim doğrudur. !§ 
Meselâ, bir Fransız kadı 
nı kırkıncı yıldönümünü 
kutlıyacagı zaman, pas
tasına ancak otuz tane 
mum. diker.

Fransızlar yedikleri 
patatesin kabuğunu ku - 
rutup kışın sobada ya - 
karlar, öylesine tutumlu 
bir millettirler. Tıpkı bi
zim gibi i...
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Gördüklerim
BİLGİN Mİ,

TÜCCAR MI?

Bilgin ini olmalı, tüc
car tın? Hem .bilgin ol - 
malı, kem de tüccar. Çün 
kü bilgi de, para gibi, 
mal gibi, bîr sermayedir. 
Bilginin kendi başına eko
nomik değeri yoktur. O- 
nu işletmek gerek. Bil
gin hem de tüccar olur
sa sermayesini işletir, 
kazanır. Bilgin, yalnız 

' bilgin olur da tüccar ol-



BİR GARİP ADET!

&!' Kitap yazarı iseniz her 
fe§ yıl yirmi, otıız mektup a 
H lirsiniz, filân okuldan, fa 
j=§ laıı birlikten mektup ahr 
|| siniz Bütün ld ta planım:- 

dan ~ birer tane isterler.
Ü Kitaplarınızı Paketleyip 
M  postaya verirsiniz. Bu işi 
Ü Hep de memleketin ilim 
g  ve irfanına bir hizmet ol 
ş= mak üzerevaparsınız.

Ne olurpbunu böyle dü

B şünüp''Tazanlnr parayla 
kitap alarak ilim ve ir - 

Ü i«11»  kendileri de lıizmet

B etseler!
Baltacıofrlu *
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Gördüklerim
ŞİMDİLİK  
YAPTIĞIMIZ!

Birleşik Amerika’da Pe 
tulama şehri küçük çift 
liklerden meydana gel 
miştir.

Tavukçulukla geçinir. 
Her evin beş yüz tavuğu 
vardır. Şehirdeki tavuk
ların sayısı üç milyon - 
dur. Yıllık yumurta h a 
sılatı da yüz elli milyon 
dur.

Türkiye’de bu işi yapa
cak bir şehir var mıdır, 
bilmiyoruz. Şimdilik yap 
tığımız. Amerika’dan et 
idhâl etmektir.

BaltacıoMıı



Gördüklerim
R Ü YA LI MI,
KÜVASIZ Mİ?

Biri Andre Gide’e rü - 
yasız uyku uyuduğundan 
övünerek bahsediyormuş 
Andre Gide de:

—  Rtiyasız uyumak li
mitsiz yaşamak gibidir, 
demiş.

RUyalı uyumak ümitli 
yaşamak değil, hülyalı 
yaşamaktır! En iyisi, 
hem riiyalı, hem de rüya 
sız uyumaktır!

Baltacıoğlu



TRAFÎK  KAZALARI

Dikkatsizlikten oluyor, 
deriz! Ancak, hangi dik
katsizlikten olduğuna dik 
kat etmeyiz! Trafik Ka
zalarının en büyük sebe
bi şudur:

Uygun taraf uygunsuz 
tarafın kendisi gibi düşün 
düğünü düşünmesidir.!

Baîtacıoğlu
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