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Tasarruf haftası hakkında söylev 

Köylü Diyor ki 

Kaynak (şiir) 

Açılı: Mektup 

ıTürk Kömürü 

Kaynak 

Bir tolcat daha vui, 

Bir hukuk hikayesi 

İlı:i şiir . 

Miniler 

Bülbüllü köy 

Cehenneme uğramıyacağım 

Balı:i ve divan edebiyatı . 

Kitapsaray Fihrioti 

H asan Barlas 

Öğ. M. Kayalı 

Hasan Barlas 

Fikret Demirsoy 

Dergi 

Enver Barlas 

Mustafa Demirsoı.ı 

Ali N oyan 

Enver Barlas 

Mu•ua/a Demirooy 

T ev/ik Balköoe 

Muota/a Demirsoy 

K . Tansel 



Tertip Heyeti : 

Hasan Barlas 

Nimet Özlü 

Mustafa Demir.oy 

Kemal Sadan 

Münir Pamukçuoğlu 

--ı-------------



Burcıur 
llil:AllKIE:Vi DHlGiSi 

····· ·· ..... ,,. ··· · · · ···· ..... , ............ , ......................... , ............ . 
Cilt : 1 19 Blrlacl lliaaa 1939 ..,. 1 n 
•••• • •• • •• ••••••• 11 ••• •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• •• ..•• 

Ulusal ekonomi ve arttırma haftasının 
ilk gününde verilen söylev 

YURDDAŞLAR: 

Bugün, ulusal ekonomi ve arttırma 
haftamızın onuncu yıldönümünü açmak için 
toplanıyoruz. Filhakika, bizim, şu ak dağ
lar ve şu durgun göl arasında karşılaştığı
mız milli hafta, bu anda, bütün toprakları
mıza hayat ve bolluktan örülmüş kanatlarını 
germiş bulunuyor. 

YURDDAŞLAR; 

Yurdumuzda yaşanan ve yaşatılan iki 
haftamız vardır. Biri, bugün, bu saat par
lak eşiğine ayak bastığımız ulusal eko
nomi ve arttırma haftası; diğeri, her yıl 23 
Nisanda kavuştuğumuz çocuk haftası. . Bu 
iki hafta, ezelden ebede haşmetle akan 
Türk 'ün elinde, alnında, ruhunda dalga
lanan bayrağın, ay ve yıldızıdır. İstikbali
mizin, ebediyetimizin gecelerini, bu ay yıl
dız gündüz yapacaktır. 

Bugün, bu saat kucaklaştığımız hafta
mızın her bir günü - göklerin yedi katı gibi -
sönmez tarihimizin ufuklarını perdeliyor. 

Her saatimiz, sonsuz hayatımıza çev
rilmiş birer gün~ş. birer cihandır. 

YURDDAŞLAR; 

Ekonomi ve artırma üç direk üstüne 
kurulmuştur : 

Y eıli malı kullan, para biriktir, tutum
lu ol. 

H a•an Barlas 

Milletimizin iptidai maddeleri kendi 
kullanması ihtiyacından ve çiftçimizin, köy
lümüzün el emeklerini layık olduğu kıymet 
derecesine çıkararak milli servet ve varlığı 
yükseltmek lüzumundan (yerli malı kullan
mak) duygusu doğmuş ve yayılmıştır, ki, 
bu da milli sanayiimizin kurulmasına ve in
kişafına yol açmıştır. 

Filhakika, 929 yılında, ancak 15 7 sa
nayi müessesemiz varken; bugün, bu mik
tar 1 160 ı bulmuştur. Birinci beş yıllık prog
ramımızda (( 1 Oıı müessese kurulması karar
laştırılmıştır ki, bunların arasında olan (Ka
rabük) fabrikamız, bu her türlü sanayiimi
zin temeli, yakınlarda açılmıştır. 

Milli sanayiimizin istihsal faaliyetine 
ait rakamlar üzerinde bir göz gezdirelim: 

932 yılında kullanılan İptidai madde
ler (60,885,022) lira kıymetinde iken, bu 
;niktarın 936 yılında (92,097,848) e 
çıktığını görüyoruz. 

Pamuklu eşya için yabancılara 923 
yılında ( 48,290,000) lira gibi muazzam 
bir yekun verirken, geçen yıl bu miktann 
( 17,091,000) liraya düşmesi, milli sanayi
imizin az zamanda gösterdiği inkişaf dere
cesini ve dışanya akıttığımız paralann ne 
mühim miktannı tasarruf edebildiğimizi ve 
netice itibarile, hedefimize nasıl emniyetle 
yaklaştığımızı isbat eden en açık hakikatler
dir. 
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Bir hukuk hikayesi 
o, 11111 .......... ...........,.. ..... ll1lblı ... _ 

EW Y unanietanda Llspas isminde bir 
hukuk Jıl ofesörüne Kur aks ismnide bir fakir 
talebe müracat ederek demiş ki: 

- Ben hukuk ilmini tahsil etmek is
tiyofllllL Ancak, şimdi sana verecek param 
yoktur. Hukuk ilmini öğrendikten sonra 
avukat olacağım; ilk davayı kazandığım tak
dirde 1enin ücretini ödeyeceğim. 

Lispas, bu şartı kabul ederek Kucak.s' a 
hukuk ilmini öğretmİ§. Kurz.\s avukat ol
muı; fakat, aradan bir çok zaman geçtiği 
halde hocasına borcunu ödememiş. Hoca
sının l.r İsteyişinde: (henüz bir dava al
madım ve kazanmadım) diye savarmış. 

Nihayet, Lispas mahkemeye müracaat 
eder. Kuraks, müdafaasında, henüz bir da
va kazanmadığını ve şartın tahakkuk etme

' eliğini iddia eder. 
Lispas der ki : 
Huzurunuzda davayı kazansam da ka

zanmaum da Kuraks'ın ücretimi vermesi 
lazımıı-Jir. Çünkü, davayı kazandığım tak
dirde laükmünüzle kazanmış olacağım ki 

Miclı.el Abaide'dın tırcıme 

i Ki 
Kalbler vardır ki titrek heyecanlann

dan en cüzi' bir şey bilenemez. Onlar, tıpkı 
bir amfordaki (amphore) koku gibi, ken
dilerinde ihtizaz eden altunu gizlerler. 

Bazan onları keşfeden şarkılarımız, bu 
ışıklı hazinelere temas ederler. Orada hiç 
bir zehirli zambak büyümez; yalnız aşk 
mısralaıı onlan çiçeklendirirler .. O vakit 
bütün f<isiinkar tatlılıklariyle hayatı koklar
lar. İpe sizin kalbiniz de bunlardandır. 

Kalbim sizin karşınızda faŞBladığı bir 
gün, yesimden ağladığım bir anda onun em
salsiz t<:fkatini keşfettim. 

il 
Ba çiçekli yazın altununu birlikte İçmek 

ve yaıırana ayni meltemi teneffüs etmek 
IUl'etiyle nıhmn. her gün biraz daha; ben-

hükmün infazı lazımdır. O.vayı kaybelti
ğim _ıakdirde, Kuraks davayı kaaZllllllt o
lacaaından tartın tahakkuk etmiı olması 
noktasından bana ücntin ödenmesi lazuııce
lir. 

Kurab, dahi: 

- Davayı kazandığım takdirde, hiilc
münüzle kazanmıı olacağım ki Lispas'ın pa
ra istemeğe hakkı kalmaz. Davayı kay~t
tiğim takdirde ilk davayı kaybetmiı olaca
ğım. Bu halde, tartın tahakkuk etmeaiı 
olması cihetinden yine Llspas'ın ücret i.ııc
hakkı olmaz, demit. 

Bu iddia ve müdafaa karşısında heyeti 
hakime bir karar vermek kudretini bulama
mış ve bu dava 300 senedenberi halledile
memiş. 

İşte, (Besle kargayı oysun gözünü) 
sözünün bu hikayeden kalmıı olduğunu söy
lerler. 

i i 

Nakleden: Sivas ağır ceza iası 
ALI NOYAN 

liğinin yuğurulmuş olduğu panltıların sihiri
ne tutuldu. 

Gözlerin, yeşil altuniyle İnsanı elekt
rikliyen bu tatlı güneşler zavallı hasta kal
bimi yeniden diriltti. Fakat gurup zamanını 
tebessümle karşılıyan sen, bu kalbde haya
linin tutmuş olduğu yeri bir türlü anlıya-
dm .. 

Senin yanında aldatıcı projelerimi u
nutarak bulunduğum anı daha saf hisseder; 
ormanımın iyi duacılan olan çoban püskül
lerinin ve ardıçların diz çöküşlerini daha İt
tiyaklı bulurum. Akşam, hulyalara dalan 
gözlerini yıldızlıyarak dalgın adımlarla bize 
doğru indiği zaman, sıtmanın solgun ve eler· 
mansız titremeleri içinde, dudaklarında can 
veren çiçekle beraber ölmek isterim! 

EmJerBARLAS 

















Halkevleri Dergileri 

Halk evi Derginin adı Helkavl Dergi~ 

Adana Görüşler Giresun Aksu 

Afyon Taşpınar Isparta Ün 

Amasya Yeşilımıak İzmir Fikirler 

Antalya Türkakdeniz Kayseri Erci yaş 

Artvin Coruh Konya Konya 

Bafra Alhnyaprai: Manisa Gediz 

Balıkesir Kaynak: Mersin İçel 

Burdur Burdur Milas Yeni Milis 

Bursa Uludağ Muğla l\:.ığla 

Çorum Çorumlu Niğde Akpınar 

Denizli İnanç Niksar Üli:er 

Diyarbalur Karacadağ Trabzon İnan 

Elazığ Altan Samswı 19 Mavıs 

Eminönü Teni Türk Sinop Diranaz 

Eminönü H. B. Haberleri Sivas iV Eylul 

Erzurum Atayolu Urla Ocak 

Eski§Chir Hali:evi Yozgat Bozok 

G. Antep Başpınar Zonguldak Kaıaelnıas 

,..,.ııı J. 



Seneliği : 90 kuruştur 
T .. esi: 7,5 Kuruıtur 

Çeltut Kollektif Şirketi Maıt.a. 
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TEŞEKKÜR 

Burdur İl Halk Kütüphanesi arşivimizde bulunan ve ilki 1939 yılında Burdur 
1-lalkevi tarafından yayınlanmaya başlanılan Burdur Halkevi Dergisi ' ni, Burdur ile ilgili 
bilimsel araştırma yapan kişilere kaynak olması amacıyla POF ve DjVu formatlarında 
dijital ortama aktarıp yayınlamaya karar verdik (1-26. Sayılar). Böyle bir çalışmayı 
yapmamızdaki amaç Burdur 1 lalkevi Dergisi 'nin kütüphanemizde tek nüsha olması 
nedeniyle yıpranmasını engellemek ve araştırmacıların ilgili kaynağa ulaşımını 

kolaylaştırmaktır. 

Burdur 1-lalkevi Dergisinden Cumhuriyetin ilk yıllarına ait Burdur ile ilgili 
folklor, tarih, yaşam, sağlık, coğrafya, edebiyat ve ekonomi gibi konularda önemli 
bilgilere ulaşılmaktadır. Burdur yöre kültürüne ilişkin önemli veriler içeren bu derginin 
dijital ortama aktarılmasında öncülük eden Tarihçi Sayın Osman KOÇ!BA Y'a ve dijital 
ortama aktarma çalışmalarını yürütüp çok değerli katkılarda bulunan Tarihçi Sayın 
Fatih DEMİR'e, Sayın Mehmet KJL!Ça, Sayın Salih SA YDAM'a ve Sayın Şükrü 
KORKMAZa teşekkür eder, bu ça lışmanın Burdur' a, Burdurlulara, Burdur sevdalılarına 

ve Burdur ile ilgili çalışma yapan değerli araştırmacılara faydalı olmasını temenni 
ederim. 

mailto:fatih.demir015@gmail.com
mailto:kocibay@gmail.com

	Untitled.FR12
	Untitled.FR12_Sayfa_01
	Untitled.FR12_Sayfa_02
	Untitled.FR12_Sayfa_03
	Untitled.FR12_Sayfa_04
	Untitled.FR12_Sayfa_05
	Untitled.FR12_Sayfa_06
	Untitled.FR12_Sayfa_07
	Untitled.FR12_Sayfa_08
	Untitled.FR12_Sayfa_09
	Untitled.FR12_Sayfa_10
	Untitled.FR12_Sayfa_11
	Untitled.FR12_Sayfa_12
	Untitled.FR12_Sayfa_13
	Untitled.FR12_Sayfa_14
	Untitled.FR12_Sayfa_15
	Untitled.FR12_Sayfa_16
	Untitled.FR12_Sayfa_17
	Untitled.FR12_Sayfa_18

	fatih



