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CII,'J.' SAYI:5 

Milli Şefimizin 
Mühim Nutukları Kıymetli Bir Direktiftir 

Memleketin Her Tarafında Radyo ile Dinlenen /\'utkun 
Tam Metni Şudur 

Büyük kurultıyın sayın üyel.ri, 

Cümhuriyet Halk Partisinin beşinci 

kurultayını açıyorum. Yüce şahsiyetleri
alzi muhabbetle selamlarım. Sizin temiz 
•iılerinize de tercüman olarak. bir ferdi 
olmakla gurur duyduğumuz Türk mille· 
tini uygılarla anarım. 

Beşiuci büyük kurultayda, Partimizin 
kahramı.n mi:essiai sevgili Atatürk"ün 
aramızda bulunmamasını düşünerek de_ 
rln bir elen içindeyiz. Atatürk, büyük 
milli davayı, millet içinde vücutlandırır
ken kurultayı ana temel ittihaz etmişti. 
Kurultaya derin itimadı ve itibarı vardı. 
Bize bilyilk siyasi partiyi, sağlam ve sar· 
aılmaz rejim, vatanın umranını ve iyi is· 
tlkbalini temin etmiş olan Ebedi Şefimi· 
sin hatırasına taıim için Kurultayı beş 

dakika sükilta davet ederim. 

Kurultayı müsbet fartlar iı;inde 
apyoruz : 

Sayın arkadaşlar, 

Be,inci büyük kurul~ayı, bütün vata
•• ııönilldcn kaplıyan müıbet şartlar 
içinde açıyoru2. Partimiz, vatanın kıy

metli evlatlarını bağrında toıılamış, her 
Yatandata müaaYi ve şamil emniyet ve 

hizmet şartlarını filen lemin •tıı•iştir. 
Ge,i rdiğimiz tecrübeler Türk milletinj 
iftihar olunacak bir siyasi ofaunlukta 
milletler ailesinin temiz ideali: aağla.,; 
karakterli bir uzvu olarak tebarüz ettir
miştir. Türk milletinin, Cümhuriyet re
jiminde en iyi tesanüdü bulm11ş olduğu

na, en şüpheli nazarlar kani olmaktan 
başka çare bulamamışlardır. Büı ük Mil
let Meclisinin son soçımı, Türk milleti 
için hakiki bir muvaffakıyettir. Vatan
daşlar va tan mukadderatını elıne alacak 
yeni büyük meclisi ••>erken, ciddi bir 
vazife biniyle alaka göstermişlerdir. 

Partimizin yüksek idareıi ile halkın sa
mimi reyini millet ve\dllerinin ıeçimin

de birleştirmek teşebbüsü cesareti arttı
ran kat'i ve müsbet bir muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. Partimiz bu teşebbüsü. 

memleketin bütün seçimlerinde daha ge
niş mikyasta lathika çalışacaktır. 

Halk idareai usulünü kemale 
ııetirmek idealindeyiz. 

Aziz arkadatlarım, 
Siyaset hayatında tecrübe geçirmit 

adamlar olarak, memleketimiıin it.tiyacı
na Ye bünyeıine en uyııun olan halk ida· 
reai uıulünü kemale getirmek idealindeyiz. 



Bu yolda temiz yürekle çalışıyo!UZ Biz· 
den aonra gelecek vatandaşlara, milleti
mizin aiya1t hayatında ilerlemiş bir se
Tiye terketmek, başlıca emelimizdir. 

İyi bir halk idaresinin siyasi idarede 
ana prensiplerini; her nevi seçimlere hal· 
kın samimi olarak iştirak etmesiyle, hü
kumeti11 ve Büyük Millet Mec'isinin fa
aliyetinde hakiki bir milli mürakabenin 
,nphe götilrmez bir tarzda bulunması ile 
hillisa edebiliriz. Meb'uı seçiminde ol

dutu gibi, Parti intihaplarında ve Bele· 
diye intihaplarında, yer yer, ansızın yeni 
lntihaplar yaparak teşkilatımız üzerinde 
halkın muhabbet ve itimadını daima yok 
lamak •e kuvvetlendirmek kararındayız: 

Büyük Millet Mecliainin Faaliyeti: 

Bilyilk Millet Mecliıinin faaliyeti, .,.. 
tandatlara hakiki bir huzur verecek su
rette feyizli bir tekamill halindedir Hil
kilmet i,leri, millet vekillerinin ciddi bir 
milrakabesi altında olduğu halde bntnn 

gayretler, Cilmhuriyet hükumetinin itibar 
•e muvaffakıyetini arttırmak yoluna 
miltenccibtir. Halkın seçimlere yakın 

alikaaı n Büyük Millet Meclisinde mil
let haklarının açık mürakabesi idealle
riyle nifaka ve anarşiye mahal nrmemek 
zaruretlerinin beraber yürüyebileceğine 

ina•ıyoruz. Büyilk milletimizin arzusu ve 

aklııeliml, millet vekillerimizin ve Parti 
te,kilitımızın yükıek meziyetleri, bize, 
muhtelif icaplar arasında, ahengi muha
faza etmek gibi çetin bir vazifeyi kolay
laştırmaktadır. 

Bilyük kurultaya takdim ettiğimiz 
nizamname projesinde, Bilyük Millet 
Mecliıinde, Cümhuriyet Halk Partisinin 
bir de müıtalı:il gı·upunu dü,ündük. Bü
yük kurultaydan vaıife alan .e Parti 
Genel Başkanının farksız başkanlığında 

çalı,acak olan intizam Ye inzibat içinde, 
fUUrlu Ye çalışkan, bir müıtakil ırrupun, 
icra ankiinde olan millet vekllleri ek
aeriyetlne Ye hükllmetine eaaalı bir yar. 
clım temin ederken biiyilk milletimize de 
kendi itleri için yeni bir teminat hazır

lıy•catını ilmit ediyoruz. 
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Parti Teşkilatımu:. ve Halkevleri: 

Aziz arkadaşlarım, 

Parti teıkilatımızın ve Halkevlerinin, 
vaianın siyas;, kültürel ve i~timai teka
mülünde verimli çalışmalarını, her suret
le teşvik talep etmek istiyoruz. Nifakı 

Ye her türlü fenalıkları önliyecek, her 
türlü iyilikleri yapacak ve Öğretecek bir 
milli mekanızmayı, Partimizin faaliyetin
de esaslı olarak bulacağımıza kaniiz. 
Parti teşkilatımız, önümüzdeki devrede, 
iıtidatlara yol veren bir genişlikle müs
bet faaliyetlerini, merkezi idarenin dai
mi teftişine tabi görecektir. 

Tahakkuk eden faydalı işler : 
Büyük kurultayın sayın üyeleri, 
Cümhuriyet hükumetinin geçen ka

rultaydanberi memlekette tahakkuk et
tirdiği faydalı işleri ve aziz halkımızıo 
resmi müesseselerden teminini arıu etti
ği dilekleri, elinizdeki hüliisalarda tefer • 
rüativle bulacaksınız. Güzel vatanın her 
sahada geniş miktarda imar edilmeai, 
yük&>eltilme&İ Ye kuvvetlendirilmesi, dur
mak bilmiyen bir gayretle devam et· 
mektedir. Birbiriyle maddi ve manevi 
irtibatı olmıyan dağınık parçalardan mü
rekkep harap memleket, en uzak köşe· 
leri arasında bir aile efradının irtibatı 

gibi sıcak bir alaka ile bağlanmış muaz
zam bir kitle olmak yolundadır. Önü
müzdeki ıenelerde, bu çalışmalarımızın 
neticelerini daha parlak olarak göze çar_ 
par bir hale getireceğimize kat'iyen gü
•eniyoruz. 

Hükumetin icraat programının tefer
rüatiyle, büyük kurultayı yormak iste
mem. Fakat bir iki noktayı başlıca me
sele olarak büyük kurultayın huzuruna 
arzetmek isterim. 

Köylümüzün seviyesini yükseltmek 
Önümüzdeki senelerde nüfusumuzun 

çoğunu teşkil eden köylümüzün, ırerek 
tahsil, ırerek ıreçim huıuıunda ıeviyeaini 
yilkaeltmeyi ba,lıca hedef tutacağız. Bu 
huausta elde edeceğimiz neticelere, çok 
ehemmiyet ye kıymet veriyoruz. 

- Sonu 10 uncu Sahifede -



_,,_ 
C. H. r. Beşinci Kurultayı 

Mayısın 29 uuda toplanan kurul•ay, 
bir hafta süren ö.ı.!mlı konuş nalarla 
çok isabetli ve yüksek k uarlara var· 
dı .. Artık dört senelik direktifi ve 
ihtiyaçları tamamlıyan; yeni düzen ve 
kurumla bezenen siyaset balonumuz 
bütün hıziyle yeni hayat ufuklarında 
havalanacaktır. 

wYüksel ki yerin bu yer değildir, 

Djnya·ıa geliş hüm.•r d~ğildir 1. 

Kuru:t ıy, değişmez başkan Milli şe· 
fin çok mükemmel bir nutku ile açıl· 
dı. Bu nutuk hütün memlekette sıcak 
bir ilgi Vi! SJnsuz iftiharla dinlendi. 
Bütün gonüllere maveradan gelen bir 
vahiy vecdı verdi .. Bu ses; yirmi yıl 

öıce bütün ölü kalplere Türk istiklali, 
Türk şerefi, Türk varlığı ve yaşayış 
enerıısı veren ilk Ata kaynağından 
geliyor, aynı coşkunluk ve aynı canlı
lığın sörııniyeceğini gösteren bin eda 
taşıyordu. 

O sesler söylediğini yapan, yap· 
tığından fazla yapacaklarını söyliyen· 
lerin; yaptıkları il~ durmadan tatmin 
edilmiş olm1yıp en ileriye koşan fera· 
gatli son idealistlerin lisanı idi. 

D~rler ki bugünün harplerinde son 
söz yalnız Başkomutan'ın, yalnız sü • 
bay veya onbaşı'nın hareket tarzında 
değıl, bütün savaş icaplarını şuurlu bir 
kavrayışla tatbik eden son erin tutaca
ğı istikamettedir. işte son erine kadar 
çağımızın icaplarına göre kültüre ko· 
şan milletimiz siyasa harbinde de mu· 
zaffer çıkmak için Partinin feyizli im
kanlarından ist.fade etmektedir. 

Köyün alçak gönüllü toprak çatı-

Yatan : A. Selçuk Köse othı 

sını Ankara"da Kamutay kurağırıı bağ
lljaıı o ölmez parola nedır? Parolanın 
Çanakkale'de ölümü emreden komuta
dan farkı nedır? Türk'ü ıdare etmenin 
sırrını böyle anababa gününde onunla 
felaket arkadaşlığı edenlerin ilahi sa· 
dalarında sezemez miyiz? 

Kurultaylarla köyün dar sahası 
içinde açık konuşan reel ölçülü, kana
atkar ve had bilen ihtiyaçları; ka5aba· 
nın biraz serpilen açıkları ve eksikle
riylP- Vilayetin beliren dertlerini kuv
vetli bir yurt mikyası olarak eline alan 
Parti; milletler ve medeniyetler arası 
hayat ve saadet yolculuğunu ayar eder. 

Bütün dünya işlerinin çapraşık bir 
durum aldığı bu mühim günde muvaf
fak bir seçim ve kabine imtihanından 
muzaffer, insani olduğu kadar hayati 
ve bir dönüm noktası olan anlaşma 
g'inlerine rastlıyan kurultay ve bu şan 
ve şerefe o nisbette yaraşan nutuk, 
yeni bir inkişaf devresinin kapısını aç
tı G'.irıüllerimiz sıcak, umutla dolu; 
imanımız daha kuvvetli .. Atasının adı· 
nı andıkça gözünü yaşaıtarak hız alan 
Türk halkına düşen vazife; ağaç, çiçek, 
beton, su ve sulh havasını tayyaresi 
içinde, sabanı dibinde, yükselen asri 
yuvası üstünde eli tetikte gözlemekten 
başka kaygı taşımamak, milli kahra· 
man ismet lnönü'nün temiz yolunda 
ilerlemektir. 

Beşinci kurultayın değiştirdiği ya· 
sayı o'< uyup bellemek, her birimizin C. 
H Par:isine üye olduğumuzu hiç ha
tırdan çıkarmamak .. Karnımız acıkın
ca, gözlerimizde uyku belirince na:;ıl e".e, 
otele, pansiyona koşuyoruz ... Daıre 
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Burdur'un Iktısadi Vaziyeti 

Burdur'un topral{ı ve iklimi her 
şeyi iyi evsıfta yetiştirmeğe elverişlidir. 
Yetiştirdiği, ihraç ettiği mahsuleriyle, 
dokumılarile Türkiyenin her köşesinde 
iyi bir mevki tutabilmiştir. Memleketi· 
mizin hububatından Buğday, Arpa, Fa· 
sulye, Mısır darısı, Afyon, Anason, Gül, 
av derisi, yapağı; B ıkırcılık, dokumacı· 
lık, Marangozluk ürünleri lzmir - fstan· 
bul ve bütün Türkiye piyasalarında iyi 
tanınmış, Burdur'a geniş miktarda para 
getiren bir servettir. 

Bufday ihracatımız : 
Vilayetimizin çe{resi bu sene (12 

milyon) kilo buğday ihraç etmiştir. 
Bundan iki buçuk milyon kilosunu top· 
rak ofisine ve dokuz buçuk milyon ki• 
tosunu da Antalya, Denizli ve Isparta 
borsalarında satmaktadır. Buğdayları· 
mızın cinsleri sert ve sarıdır, gloteni 
ve satış fiatı azami yüksektir. 

Arpa ihracatımız : 
Memleketimiz iki cins arpa istihsal 

etmekte olup birisi beyaz diğeri çakır 
arpadır. Bu sene altı milyon kilo arpa 
Antalya ve lzmir piyasalarında satıl· 
mıştır. Köylümüz bu mahsulü!çok itina 
ile istihsal ettiğinden kalitesi yüksek. 
Her hangi bir piyasada )atışa arzedil-

Yazan : All TüzeJ· 

se «Burdur malı» denilince analize bile 
tabi olmadan satılmaktadır. 

Fasulye ihracatımız : 
Bu sene 120 bin kilo fasulye ihraç 

edilmiş olup fiatler köylüyü memnun 
ettill'inden tamamı satılmış ve stok kal
ma;ıştır. Bu mahsul Vilayetimizin Baş 
köy, Ağlasun, Erle ve bir miktar Te
fenni kazası dahilinde yetişmektedir. 
Bu köylerin toprağı bu mahsulü yetiş
tirmeJe çok müsait olduğundan Ziraat 
dairesi tarafından yağı çıkacak Hopa 
fasulyesi tohumundan köylülere dağı
tılmıştır. 

Mısır darısı ihracatı : 
Bu senenin ürünü iki milyon kilo

dur. Her sene muntazam surette An
talya, Aydın. Nazilli, Ödemiş, Tir<! ka
sabalarına ihraç edilmekte iken bu se
ne bu mahsulün bu mıntakalara da fe
yizli olm!!sı yiızünden ihracat yapıla
mamış ancık 150 bin kiloyu bu!?.o 
ihracıtın bir kısmı Antalya piyasasın
da ve il içinde satılmıştır. 

Afyon istihsalatımız : 
Bu sene 12 bin kilo Afyon istihsal 

edilmiş, 9500 kilosu uyuşturucu mad
deler inhisar idaresi namına Ziraat 
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Bankasına beher kilosu 367 kuruştan 
aıttılmış ve geri kalan kısmı da köylü· 
nün bu fiatı az görmesi yü1ünden elin
d~ kılmıştır. Burdurumuzun ötedenberi 
en yüksek m rfine malik ve bol mik
tarda Afyon yetiştirici bir muhit ola
nk hnın;r;ıştır. Bazı seneler memleke· 
timize bir milyon liraya yakın varidat 
temin ederdi. Halihazır afyon alım şek· 
)i köylümüzü birçok zahmetlere ve za
rarlara sokmaktadır Mubayaa şeklinin 
biraz daha müstahsilin menfaatine uy· 
durulması büyüklerimizden istirham 
edilmektedir. Çünkü; köylü afyonunu 
Vilayete getirip Bankanın kapısı önün· 
de günlerce beklemekte, teslim edece
ği bir kilo afyondan alacağı avans ve 
bilahere hesabının kesilmesi için Ban· 
kaya sayısız gelip gitr.:ektedir. Eline 
geçecek 367 kuruş için yapacağı mas
raflar dehi hesap edileceic olursa bu 

hal mahsulün bu şerait dahilinde köy· 
lüyü istihsal etmekten vaz geçirecek 
bir hale düşürmektedir. Köylerin bu 
vaziyetten kurtulması için Bank eks
perleri tarafından köy köy gezilerek 
kati bir fiatle kimden olursa olsun 
alınması, bu mahsulü önceki gi~i yüz 
güldürücü bir gel r membaı haline ge
tirecektir. 

Anason ihracatımız : 
Vilayetimizin Tefenni kazası bu yıl 

SO bin kiloya yakın anason istihsal et
miş ve inhisar dairesi tarafından tama· 
men satın alınmıştır. Bu bölge bazı 

:seneler 150 bin kiloya yakin anason 
i1tihsal etmekte olup evsaf itibariyle 
temiz ve yüksek randmana maliktir. 
flemen hemen Çeşme anasonları aya
nndadır. 

Av derisi ihracatımız : 
Kış mevsiminde iyi vakit geçirmek 

için köylümüzün avcılığa çok marakı 

vardır. Bu sene Vıliiyetimizden muhte· 
lif cins av derisi ihracı yapılmış ve 30 
bin liraya yakrn bir varıdat temin et
miştir. Vilayetimiz vayla olmak itiba
riyle çok düzgün olduğundan lstanlıul 
borsasında iyi fiatle müşteri bulmak
tadır. 

Yapatı ihracatımız : 
Köy.ümüz Kayun Üretimine hevesli 

olduğundan bol miktarda yapağı elde 
ediln.ektedir. Bu sene yüz bin kiloya 
yakın bir miktar elde edilmiş bunull. 
bir kısmı Isparta iplik fabrikasına, bir 
kısmı da lzmir piyasasında satılmıştır. 
Alıcılar yapağının evsafından çok mem
nun kalmaktadır. 

Gülyakcılık ve ihracatımız : 
Burdur'un arazisi ve iklimi gül ye

tiştirmeğe çok miisaittir. Bu sene 2() 
kilo gülyağı istihsal edilmiştir. Bunull 
inkişafı için Vilayetimizde fenni şekilde 
teşkilat lazımdır. Başarılırsa bu miktar 
150 kiloya çıkacak ve bu yüzden bin
lerce vatandaş faydalanacaktır. 

Marangozluk imal ve ihracatımız 
l:fordur'da marangozluk pek ileri 

gitmiştir. Memleketimizin her semtin
den geçtiğimizde mutlaka bir mobil
yacı atölyesine tesadüf edilir. Bu 
atölyelerde çok zarif ve sağlam bir 
şekilde sandalya, koltuk, masa, karyo· 
la, yazı masaları ve aynalı dolap gö
rebiliriz. işçiliğin sağlamlığı zarafetiyle 
bütün Türkiyenin her köşesinde tanın· 
mış olan bu sanat yüzünden 500 nüfus 
maişetini temin etmektedir. 

Bakırcılık imalatı : 
Burdur'da bu sanat erbabının çalış

tığı civara uğradığımızda evimize lü· 
zum edecek kapla•a ait yapılmış bil
umum yemek takımlarını görebiliriz. 
Bunları gördükçe bu sanatın ne derece 
tekamül ettiği ve bu yüzden nekadar 
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Burdur' da Karasinekle Mücadele 
Yazan : Sıhh11t Direktörü 

Naımi Ôzhdc. 

Her tarafta olduğu gibi burada Üçüncüsü : Büyük sinekter. daha 
dahi şu mevsimlerde sineklerle mü- ufak madeni yeşil rengi va;~dır. Kok· 
<:adele hususunda hepimizin elbirli· muş etlerin, hayvan ölüleri, mevaddı 
ğiJle çalışmamız icap ediyor. gaita ve diğer pisliklerin üzerinde 

Sineklerin birçok nevileri vardır. bulunurlar. Bunlar koyunlıırın arka-
Bunların hepsinin bünyeleri, adetleri sındaki pislik içinde ürerler. Sürfe-
veya tenasül şekilleri aynı değildir. !erini yani yumurtacıklarını buralar-
Aşağı yukarı birbirine yakın isede da büyütürler ve gıdalarını bu pis-
bazı hususatla değişiklikleri vardır. liklerden alarak yetişirler. Bu vazi· 
Biz burada karasineklerden ve buna yet sürü sahipleri için çok fena bir 
benzer cinslerinden bahsedeceğiz. mazarrat teşkil eder. 

1 - Bu cins sinekler insanlıırın Dördüncüsü : En mühim neviler-
bulundukları her iklimde yaşar ve dı>n birisi olan at sineğidir. Bu si-
.esas sığınakları insanların olurduk- nekin kan emer cinsinden olduğı.ı 

ları meskenlerdir. Nadiren hariçte için insanlara ve hayvanlata doğru-
dahi az miktarda bulunur. dan doğruya hastalık mikrobu aşı-

İkincisi : Hepimizin bildiği ve !ar. Bunlardan başka çok nevileri 
etlere konan iri sineklerdir. Açıkta varsa da bizi alakadar etmediğinden 
bırakılmış taze etlerden ve meyva- bahsetmiyorum. Bu sineklerden birde 
lardan çok hoşlanırlar. Bilhassa ete peynir sineği nemiyle bir sinek var-
çok düşkündürler. dır ki; bu da şayanı ehemmiyet 
~~~~~~~~~~~~--=-~~~~~~~~ 

halkın geçindiğini hesap etmek pek min etmektedir. İmal edilen doku-
kolaydır. Gece ve gündüz durmadan malar Türkiyenin her Vilayete ve 
çalışan bu sanat erbabı Türkiyenin her köyüne kadar ihraç olunmakta-
her tarafından gelen siparişleri ye- dır. Bu sanatın inkişııfı için D'lkuma-
tiştirmekle meşguldür. cılar Cemiyeti icap eden me>aiyi 

Dokumacılık i.aalatı : esirgememiş, her cins dokumanın 
Burdurun en başta övünebileceği daha iyi evsafta olması için işleme 

ş ·mıitiyle boy1!ımnın sabit olmasını 
dokumacılık motör hıziyle yürümesi- t · ~ ·1~ tmı'ştı'r 1'e 'hl d 

<ımın vv ı un e . zga ar a 
ne devıım etmektedir. Bu yüzden imal edılen çeşitler kaput, astar, tür-
8000 nüfusu idaresini temin etmek· lü renk ve desende dokuma, sofra 
tedir. Memlekette 3500 tezgah faal takımları, ku~-ık, mendil, yatak V6 

bir şekilde çalışmakta ve ayda ultı yorgan çarşafı, elbiselik reçinelerdir. 
yliz bin metre dokuma pazara satı· Ucuı:cı satılmaktadır. 
şa çıkarmaktadır. Bu malın cinsine Hulilsa : Burdur zirai ve sınai 
göre beher metrede bir kuruş yirmi bakımından inkişııf etmiş ve kendi-
beş santimden üç kuruş elli santime sini bu şekillerde tanıtmış bir Vill.-
kadar işçilik ücreti safi varidat te- yettir. 
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görülür. Peyrıiı ler i:z• rinP 1 rna• ıık 
)'Umu talarını pı ~ ııir l zu iı ı, l ıı al ır

lar ve peynırın dnlı:.l J;u tlunn ::~ıı:a 
sebebiyet veı irkr. 

Bizleri iz'aç eden başlıcası; Kaı a 
8ioektir. Bunlar yumurtaltrını pislik 
ve bilhassa ahırlarda gCbre içerisine 
bırakırlar, ayoı zamanda çöp yığın
larına Oslü açık halalara ve bulaşık 
suyu dökülen toprııklarda yumurt
lıırlar. 

Dişiler yumurtalarım 120 şerlik 
wuplar halinde bırakırlar. Dört gün
de yumurtalar çatlıyaı ak içlerinden 
ufak kurtlar çıkar, bu kurtlar bir -
hafta on gnn kadar gübre içinde bil· 
yfldOkten sonra kahil sinek haline 
geçer. 

Kahil hale gelen ı-inı,kler gübre 
içinden çıkarıık civardaki evlerin 
mutfaklarına ve yemek odalarınıı gi
rerek gıda aramağa başlarlar. bil
hassa yiyeceklere düşkündürler. 

Sineklerin hazım cihazları pfk 
basittir. Çok sık yerler ve yedikleri 
vDcutlarındun çııbukçıı ge~·ip gider 
ve hatta aldıkları hastalık mikrop
ları hiçbir tahavvüle uğraınadan vü
cutlarından geçer ve sinek tersi di
-ye bildiğimiz pisliklerle dı~arıya 

çıkar. 

Sineklerin halillrıı dm alıp in~an
ların yiyeceklerine mikı op taşıma 

usullerinden birioi budur. 
Sineğin başka bir iideti de yedi· 

fini dışarıya çıkııı rrıık1 ır. Üı,tü ııçık 
balAlardan, pishk ~ uh urlarındı n, güb· 
re yığınlarından aldıkları mülevves 
maddelerin bir kı~mır ı ~alya halin· 
de kusar ve bu KUSmUğl n bir kıs
mını tekrar Yİl erlk son dtfa hıız
meder ve mikropları yalııız bu şe
kilde mıkletmekle kalmaz allı tene 

ay~gı v"ı llır. f-<unlaı ııı üzeı r.dt~ i 
ll!.llll ve su·t kıllaı dıı ııukil vıı8ıtu>ı

dır. 

Bu kıllar ahırlardan, halfi ve ir.
san pisliklerinden ve dikkatsizce öte
ye beriye tüküıülen tükürüklerden 
bir miktar alarak yiyeceklerin üze
rine ve bilhassa evlerde validesi ta
rafından beslrnmek için hazırladığı 

yavrusunun südüne konarak mikrop
ları sokarlar ve bu suretle muhtelif 
hastalıklara sebebiytl verirler. 

Sinek insanlarııı sıhhııtı üzerhıe 

o kadar büyük rol oynar ki; bunla
rııı izahı uzun zamana muhtaçtır. 

Hatta Tifo hastalığının naklinde baş
lıca amildir. Bunları ortadan kaldır
mak, hastalığı iyi etmekle uğraş

malı:tan daha muvııfıktır. Binaena
leyh üremelerine müsııit olan yerleri 
temiz tutmak ve ynhut ortadan kal· 
dırmaktır. Ahırlar fenni bir şekilde 
yapılmalı ve her iki günde bir defa 
glibrtlııri kaldırmalı ve bol su ile 
yıkatımılı, açık halalara sifon ve ya· 
but sübap konmalıdır. Evlerde süp· 
rüntü tenekeleri ve yahut sandıkları 
kapaklı olmalıdır. Bulaşık sıiyu dö
külen mahallere ve halalara her haf
ta birı-r kilo mazot ve sönmemiş 
toz kireç serpmelidir ve açık olun 
haliilara mutlıık sı1rette birer sübaı> 
koydurmağı ihmal etmemeliyiz. Bu 
suretle umumi suretle hepimiz bir
dr n bu mülevves nakil vasıtası olan 
sineklerle mücadele ederek netictde 
muvaffakıyet elde etmiş oluruz· 



-·-
Belediye Reisimiz Nuri Artok'ia 

Bir Saat ... 

Burdur Dergisi adına Belediye 
Reisimizle konuşmak için odasına 
girmeden, ilk yapacağım bu müla· 
katın heyecanı içinde idim. 

Hafifçe kapıyı vurdum ve içeri
ye girdim İsteğimi söyliyerek, alt
mış dakikalarını işgal edeceğimi ri
ca ettim. "Hay bay çocuğum buyu
runuz !,, Dedi. Hafıf bir heyecan 
tesiri altıuda ilk sualimi sordum. 

- Belediyemizin genel durumu 
nasıldır? 

- "Belediyemizin genel durumu 
eski günlere nazaran normaldir. Ka
nunla tayin ve tahdit edilen işler 
seri şekillerle yürütülmektedir. Bu 
günün çalışması geçen günlere göre 
gıpta vericidir . Bu da memleket 
halkınca görül111ektedir .,, 

- Bütçemize mukayeseli bir 
bakış? 

Tam ikinci sualimi sormuştum ki; 
kapı birbiri ardınca vuruldu ve di· 
leği olanlar içeri girmeğe başladı. 
Reisimiz Nuri Artok hem onların 
derdini dinliyor, hem de bana ce· 
vap veriyor. 

- 1939 yılı bütçemiz, mütehak· 
kak ve tahsilata bakılan varidat ve 
masrafı ölçülü bir şekilde tanzim 
kılınmış ve bu yıl yapılacak işler 
meyanında en öneınli şehir içme su
larını sıhhi bir şekilde getirmek, 
bu bus11s için de sarfedilecek para
nın bütçe dışında bırakılarak hariç
ten tedariki düşünülmüş ve temin 
edilmiştir. 

ikinci olarak araziyi sulamak 

için ku!lanılan sulardır k;; seneler· 
den beri getirile miyt'.n ve malumu
muz olan SU) Un az bir ma...ı afla ge
tirilmesidir ve l:u da getirilır.i şlir. 

Bütçemiz esasen bütçe Hususi 
Muhasebe kanununa tevfikan geç
miş üç senelik masraf ve varidat 
gözönüne alınarak vasatileıi bulu
nur ve bu suretle mukayese yapılır 
ki; bu senelik bütçemizi teşkil eder. 

Bu seneki bütçemizin varidat 
kısmı 49956 lira, masraf kısmı da 
49956 liradır ki; mütevazindir. iki 
sene evvelkine nazaran 11000, ge
çen seneye nazaran 7000 lira art
mıştır. 

Odaya girdiğimde sayın Beledi
ye Reisimizin ısmarladığı çay cpiyce 
soğumuştu. Bir iki yudum içtim. 
Şimdi de üçüncü sualimi soıdıım : 

- Şimdiye kadar başarılan ve 
başarılacak olan işlP r? 

- 2500 metrP murabbaı yer kal
dırımlanacaktır. Halen 700 metre 
murabbaı yapılmıştır. Memleket ih
tiyacını karşılıyacak su getirilmiş ve 
halkın sı.ııltıları dindirilmiştir. 

Belediyeye ait olan Elektrik tesi~a
satı diğer h~ttan ayrılacaktır. 

120 bin lira sarfiyle içme suyu ge· 
tirilecek ve bunun için de Be le diyeler 
imar ve fen kolu tarafından su projesi 
yaptırılmaktadır. Stadyom için geçen 
sene istimlaki yapılmayıp geri kalan 
yerlerin istimlaki yapılacak ve bunun 
için de 6000 küsur lira ayrılara k yerin 
tesviyesiyle meşgul olunacakt ı r . Gele· 
cek sene de planına tevfikan bakiye 
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Milli Şefimizin Mühim Nutukları 
- 1 inci Sahifeden Devam -

Kat'ı olarak inanıyoruz ki; köylümü
zin tahıilini ve mıi,etini da'ıa yüksek 
bir dereceye var.:lırclığımız gün, milleti
mizin her ıahada kudreti, bugün güç ta
savvur olunacak kadar yüksek ve hey
betli olacaktır. 

lnaanlılr ciddi bir emniyet buh
ranı ger;iriyor ! 

Aziz arkadaşlarım, 

Memleketimizin müdafaa kudretine 
ötedenberi verdiğimiz ehemmiyet, millet
ler ara11 Yaziyetlerdeki son inkişaflar 

dola yısiyle bir kat daha artmıştır Bugün 
insanlık, milletler ara11nda ciddi bir em
niyet buhranı geçirmektedir. Birçok mil· 
letler, beklenmiyen fırtınalara ansızın 
maruz kalmak endişesi ;çinde huzursuz
durlar. Halin en büyük tehlikesi budur. 
Milletler arasındaki bu emniyetsizlik, bu 
günkü balirle devam edemez. Bu hal, ya 

işleri için alınan kararlardan olduğunu 
söyliyebilirim. 

- Burdur'da H~stane ve sıhhat 
meselesi? 

- "Ağustos ayının sonuna kadar 
Hastanenin sıva ve elektrik işi biliri· 
lerek eski Hastanenin yeni binaya nak· 
!edilebilmesi işine sayın Valimiz Abdül
hak Savaş gayretle çalışmaktadır ve 
bu husustaki himmet ve liilüflerini mem· 
leketim nam ve hesabına bu:ada size 
zikretmeği bir borç bilirim. 

1-! ·d· ".""!;~i'l her türlü h3stalığa 

deva buhbilect>ğini kemali iftiharla söy· 
liyebilir:m Hastanemiz halen kırk ya
tak üzerine teşkilatlandırılmıştır. Fakat 
ferah ferah üçyüz yatak alabilir. 

Belt:diye Reisimizin bu lutüfkarlık
larından mütehassis olarak teşf'kkür 
ettim ve vazifel"'riyle haşhaşa bıraka
rak ayrıldım. 

Abdullah Aıçı 

milletle-in ~uursuz bir surette birbi· ini,. 
bojtaıına atıl:naları'l~ •ebep olabilir, ya
hut ta, nihayet aklıselim galebe ederek, 
milletlerin huzur içinde müşterek bir in
sanlık hayatı yaşamala•ı için yol buluna
bilir. Kurultayın samimi dileğini ifade 
ettiğini bilerek söylüyorum ki bh, mil
letler arasında em-ıiyetin avdet etme•ini 
temin edecek çareyi sempati ile selam• 
lıyacağız. 

Her şeyden mühim olan ana 
prerısip : 

Bu bahtiyar neticeye varabilmek için. 
her milletin hakları ve vazifeleri olacak
tır. Bunhrın hulus ile konuşulma" la
zımdır. Fakat her şeyden mühim olan 
bir ana prensipin, bütün milletlerin vic
danında sarsılmaz olarak yedeşmesi ge
rektir. O da, nüfusu çok milletler gibi, 
nüfusu az milletlerin de müstakil ve mil· 
li bir hayata müstahak oldukla•ının aa· 
mimi olar ... : .. kabul edilmesidir. İnsan ce .... 
miyetlerinin, büyükleri tarafından yutul· 
ması mukadder olfoğu nazariyesini, hi~ 
bir yer için kabul etmiyoruz, kabul et
miyeceğiz. 

Beoli§'ine ve şuuruna sahip olan h~r 

milletin, dokunulmaz müstakil bir devlet 
olarak yaşaması hakkı, insanlı§'ın sarsıl

maz müşterek bir akidesi olarak tesbit 
olunmak lazımdır. Beynelmilel münase 
betlerimizde, bizim zihniyetimizde b•Jlıı 

nan d~vletlerle müşterek prensip ve em 
niyet davası, bizi müşterek cepheye sevk 
etmiştir. Siyasi anlaşmalarımızı ve itti 
faklarımıu bıı zaviyeden görmelidir. 

. Müşterek sulh ve emniyet ideali : 

Balkan Paktını ve Sıadabat Paktını, 
bu samimi arzularla kuranlardanız Bütün 
Avrupayı kaplıyan •on emniyet buhranı 
içinde, Türk - lngiliz ittifakı, hiçbir tr. 
cavüz fikri beılemiyen fakat kendi em. 
niyetlerimiz ve müşterek su'h Ye insan
lık ideali için alınmış bir taahhüttür. Bıı 
mütterek ıulh n emniyet idealini tak• 



•iye e-lcc~k d:,ter taahh-Jilc.d.:n a,. çe-
kinmiyeccfiı. Biz komş•ıLuırnıı.l:ı her 
türlil ihtiLfı hallet ik. Şimoi sa dı.ıi ola
rak onhrın er:.ıniyet içinde bt·lunm'.lla .. 
riyf., alik.darız Kom<ula ımı-a gelecek 
t·~hhttelerı bır adım soma bize gelecek 
t•hlikeler gibi ö~lemek için iktidarımız
da olan tedbirleri alacagız. 

Size memnuniyetle söyleyim ki; SoY
yetlerle •Ünasebetlerimiz her zamandan 
ziy .. de sıcaktır ve karşılıklı itimada müs· 
tenittır. İki memleketin birbirinin emni
yetıne ve saadetine yakın •e ciddi bir 
alaka ile merbut olduğunu zikretmek, 
benim için hakiki bir zevktir. 

Fraasa ile aramızdaki yakınlığı; bit· 
mek üzere olan tek meselenin, yani prer.
•iplerinde tamamen mutabık kaldığımız 
Hatay mesele.inin hallinden ıonra hiçbir 
kuvvet bozmıyacaktır. iki memleket ve 
•İlletin menfaatlerini o kadar müşterek 
•örüyoruz. 

ıMemleketin müdafaa vasıtaları : 

Aziz arkadaşlar, 
Milletler arası vaziyetinin bugünkü 

buhranında, memleketin müdafaa vasıta· 
lal'I, başlıca göz önünde tuttuğumuz bir 
meıele olduğunu ıöylersem, bunu tabii 
bulursunuz. Cümhuriyet hükumeti, temiz 
idealleri meriyette ve i.ibarda tutabil
mek için, Türkiyenin müdafaa kuvveti
nin y uksek bir derecede bulunmasının 
hakiki ehemmiyetini müdriktir. 

Türkiye; şuurlu ve kuvvetli varlığiyle 
yalnız kendini korumakla kalm:yor, in
tıanlık ailesine ve sulh mefkiıresige ciddi 
bir hizmet ettiğine de kani bulunuyor. 
Bütün temennilerimize rağmen, inıanlık 

yeni bir boğazl~şma afetine ukrau·a, 
Türk milleti; bu mücadelede kendine dü
şen mede .. iyet ve insaniyet vazifesini 
kah•amanca, hiç tereddüt etmeden ve hiç 
bir dehşetten ürkmeden hakkiyle ve ta
mamiyle yapacaktır. Türk milleti; yük
••k ideali ve h•rali menfaati kendisiyle 
beraber olan milletlerle beraber, göz ka
ma,tıracak yeni kahramanlık menkibe. 
leri yazmak içio taınamiyle hazır ve 
kat'! olarak karar vermit bir haldedir. 
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Gecenin ıı•kla boi:ufo'ufu an, 
Ruh, güllerJım aevgi derme(" ,_ider. 
Kırların kokuyla durulc'ut,u an, 
Kalb güle aşkını vermel.e gider. 

Tan yanar ufukta, bahı;eler güler, 
Bülbüller güllerden •evgiyi diler. 
Ve bu an şenlikle bizim gönüller, 
Güllerle murada ermeğe gider. 

El gülü dernken iç aşkı anar, 
Gözlerde saadet neş'eyle yanar. 
Serin yel güllerdPn kokuya kanar, 
Kırlara zevkini sermeğe gider •.• 

Zeki Ocal 

Bugün ihtilaf halinde olan milletlerin 
hiç birısinin yaşamak hakkını ve yüksek 
insanlık vazife ve meziyetlerini az tak
dir etmek hatasına düşmüyoruz. Tekrar 
ederim kii herkes için yer yuzunun ni .. 
metlerinden istifade edecek bir sulh im
kanı samimi temennimizdir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yurdu içinde masumane çalışan ve 

hakları için, mecbur olursa, som bir kille 
gibi şahlanmıya hazır olan büyük Türk 
milletinin mümesıillerisiniz. Tem•il et
mekle iftihar ettiğimiz büyük millet, in
sanlık ailesinin asil ve kudretli bir mes
nedidir. Kahraman milletimizin vo.rlığı, 
insanlık için ölçülmez bir kıymet ve bu
lunmaz bir nimettir. Bu varlık; milletle· 
rin farksız olarak birbirleriyle insanca 
geçinmeleri için teıiri ihmal kabul etmez 
bır teminaltır. 

Arkadaşlarım, 
Sade vatandaşlıkta en büyük şerefi 

duyan Cümhuriyetçiler olarak mille~i~i · 
zin hizmetlerini iyi ifa etmek aşkı, butun 
•arl.ıtımıza hakimdir. Partimizin aziz andı, 
vazife icıbını en asil bir borç tanımaktır. 

-SON-
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Talebe VelHeriyle Öğretmenin 
Münasebeti 

Bugün, en küçüğümüzden en büyü
gumüze kadar ekonomi ve arttırma 
milli davamın sadakatle sarılmağı bir 
prensip olarak almışız. Çocukların 
gidişi ise bu prensiplere aykırı i.-Ji. Ne 
yapmalı idim ki bu kötü alışkanlığın 
normal bir sonucu olan, farkına var
madan yapılan bu israfın önüne geçe
yim. Burada birinci derecede mes'uli· 
yet bana, sonra da egeye aitti. 

Talebelerimin defterlerinin boş ka
lan yerlerinin yazılı kısma yakın olan 
sahifesine derhal imzamı attım. Yahut 
m~mlekette bu rnahzurlan giderecek 
müesseselerin azlığı yüzünden teşebbüs
ler akim kalıyor. Bir misal : 

1932 yılında bir köy öğretmeni idim. 
Üç yıl birinci sınıfta okuyan hasta ta· 
lebem vardı. Karnı o kadar büyüktü 
ki görenler hem acır, hem de Şeklin 
acayipliğinden gülerdi. Bir iyilik yapa· 
bilirim ü nidiyle Kültür Direktörliığüne 
müracntle bu talebenin Hastaneye ya· 
tırılmasını, tedavisi temin edilirse mil· 
!etin b' evlat kazanacağını diledim. 
Yazm · ;:e muamele görmüş, birkaç 
giin s. • . ı çocuğun evrakiyle birlikte 
Sıhhôy · ıfüdürlüğüne baş vurmasını 
emretti ~ ·. Sevindim, hemeıı yavruyu 
gönde ı. Boş yatak bulunmamış, ak· 
şanı " Jir de ne göreyim ... Çocuk 
aynı ıç duruşiyle karşıma dikilme-
sin ;3z)erimden yaş geldi, birkaç 
gl" ı tekrar daireye baş vurdum. 
Şif 1 

B ı iş bizi'll vazifemiz değil. Sırf 

il 

Yazan : Münir Pamukçu oğlu 

senin mesleki hevesin kırılmasın, diye 
yardımda bulundum. Yazına cevap ver
miyeceğiz. Bu işi hususi teşebbüslerle 
başarabilirsek daha iyi olur, dendi. 

4 - Ailevi geçimzizlikler : 

Muhtelif yıllarda talebelerimden bir 
kaç tanesinin ders senesi başında ders· 
!erde ileri, neş'eli, atılgan iken bir ay 
sonra gerilediğini, şaşkınlaştığını, derse 
okula karşı ilgisinin hafiflediğini sez
dim . Bir aralık çocuğa aile ha~ratı: Aile 
ile ilgili sorular sordum. Sağlığı üze• 
rinde durdum. Ana, baba kavgalaarı· 
nın tesiriyle çocuğun fikren meşgul ol· 
duğunu, gerilemesinin bu sebepten' ileri 
geldiğini anladım. Münasip bir zaman· 
da yavrunun velisini görerek keyfi· 
yeti tatlılıkla anlattım ve böyle karı 
koca kavgalarının çocuk ruhu üzerin· 
deki mahzurunu önliyerek çocukları es· 
ki hı~, neş'e ve ilgiye kavuşturdum. 

-SON-
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Gazi llkokr.:lu 4. sınıf öğrencilerinin bizzat hazırladıkları kardeşler 

sofrasını kültürcu sayın Valimiz ve refikalari şereflendirdiler 

Öğretim ve eğitim işleriyle çok ya· 
kından ilgilenen ve bunu memleketi 
yükseltmesinde esas prensip kabul 
eden sayın Valimiz Savaş'ın şereflen· 

dirdikleri Gazi okulunda ders tatbikatı 
olarak öğ'rencilerin bizzat elleriyle ha
zırhdıkları kardeşler sofrası münasebe· 
tiyf,. '>irkaç söz söylemek istiyorum. 

; ıyın Vali, o gün çocukların ye· 
tişn birer insan gibi vazife ve mes· 
ul hissinden doğan gayet samimi 
ah .. ·.ri karşısında içten gelen bir 
c» 

·ocuklar, sizi bugün daha ziyade 
se "'ırn, hakikaten çok seviyorum) 
sö le ruhlarının coşkunluğunu gös-

t · ve muhakkak ki yüksek görüş· 
~ocuklarımızın yetiştirme tarzla-

;- uet ettiler. 
yük Türk devrimi, ahret adamı 

yı>tı ' ren müesseseleri ta 15 yıl önce 

yıktı. Yerinde hayat formüllerini havi 
mektepler açtı. Fakat itiraf edelim ki; 
kurunlar atlayıpta yakamıza bir sü.
lük gibi yapışan (Didaktik materyalist) 
nazariye bu müesseselerde de kendini 
gösterdi. Çocuğa nekadar fazla mater
yal verirsek o nisbette kafası teşekkül 
eder, dediler. Bu klasiklerin elindem 
geçen ve tam manasiyle bir ayaklı kü
tüphane olarak yetiştirilen bu gençler 
hayatta bucaladılar, mektepten birinci 
çıktıt!'ı halde hayatta dümenci olanlar 
işte bu gençlerdi. Bugün mektepleri· 
mizde bunun tam manasiyle aksini ya
pıyoruz. Çocuğun kafasını doldurmakla 
olgunlaştırdığımıza inanmıyoruz ve di
yoruz ki; bilgi vermek gaye değil, bel
ki terbiye için gereken vasıtalardan biri 
olabilir. Hırsıza hırsızlığın fenalığını söy
lemekle. nasihat etmekle hırsızlıktan 
geçiremeyiz. Her alim olanın seciye ve 
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kıtraıcıer sııhibi oldu~unu kim iddia 
edenilır? Hunun için lir ki· bucrünkü 
mekteplerimizde yağ leke~i şö~le çı
karılır, dıye okutulup g"çılıniy9r. 
Derhal sın·fta iş böliimü yapılıyor, 

utü masası hazıı !anıyor, ütü ya kılı
yo~, çocuklar görgülerini ve bilgile
rıoı ortaya atıyorlar, kara kitabın 

dediği de okunuyor, çeketler çıkarı
lıyor, bu sözler bizzat yapılıyor. Bu 
suretle çocuklar hem elbiselerinin 
lekelerini çıkartıyorlar ve hem de 
bu işi tam manıı.siyle öğreniyorlar. 

Bir revane tatlı~ı şöyle yapılır deyip 
geçilmiyor. Bizzat yapılıyor, sofrası 

hazırlaoıyor, beraberce yeniliyor, bu-
laşığı yıkanılıyor. · 

Bugün terbiyede büyük bir haki
kat var : Şahsiyet teşkili. Bu da 
(Self-gouverneman) ı tatbik suretiy
le yapılabilir, diyoruz. Fakat bunu 
-0kulda yaşatmayıp ta yalnız yap· 
makta iktıfa ettiğimiz takdirde bu 
parlak nazariye ve davamızın boş 
olduğunu görüyoruz. Buoun içindir 
ki; çocukları bizzat kendi Faptıkları 

ve ıc.ararlaşt,rdıkları yasalarla çalıştı· 
rıy ıruz. Tıpkı Büyük Millet Meclisi 
gibi, her grup kanun layihasını ha
zırlıyor, sınıfta heyeti umumiye ta
rafından kabul edildikten sonra du
vara asılıyor ve öğretmenin de tas
dikinden sonra tatbik edlliyor. Bu 
gruplar zaman zaman arl;adaşlarına 

mesaileri hakkında hesııp veriyorlar. 
Biz de okula vardığımız zaman du
varda asılı duran bu kağıtları sey· 
redıp geçmiyoruz, o teşekkiilden 

yaptıkları işlerin hesabını istiyoruz. 
Çocuk bu suretle yarınki hayatta ve
receği hesabı öğreniyor, öğrenmekle 
de kalmıyor, yapıyor ve yaşıyor. 

işte seciye ve karalı ter ter biyesi. 
Ferid Çomoltlu 

Havacı olmak istiyen C ;t; 
okul mezun!arıne 

1 - Genelkurmay başkanlığınıil 
tensipleriyle Türkkuşu genel direktör
lüğünün emri altıııda bu yıl açılacak 
(H.?.Va Gedikli Hazırlama yuvası) na 
Ortaokul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedi,di Hazırlama yu
vasına girmek istiyenlerde aranacak bel
li başlı şartlar aş~ğıda gösterilmiştir. 

A) Türk olmak, Anası ve babast 
Türk ve Türk soyundan olmak. 

B) Bel-:ar olmak ve yaşı en az 16 
ençok 18 olmak. · • 

C) Sağlık durumu uçuculuğa elverişli 
olmak. 

D) iyi hal sahibi bulunmak. 
E) Ana ve babasının, yoksa velisi· 

nın rızasını tesbit eden adresli vesika 
gösterm•k. 

f) Hava Gedikli Hazırlama yuvası
na ve ha va okullarını bitirdikten sonra 
hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli 
erbaş olarak va-ıife görmeği taahhüt 
etmek ('~u taahhüt :gedikli hazırlama 

yuvasına geldikten sonra ve hava sağ· 

lık heyetince yapılacak kat'i muayene 
iyi netice verdikten rnnra masrafı Türk 
kuşunca ödenmek suretiyle yapılacaktır~ 

3 - Gedikli olmadan evvel ve ol· 
duktan sonra alınacak aylık ve Tayya· 
reci zamlarının miktarlariyle diğer esas 
ve şartlar hakkında daha fazla malı1· 
mat almak is~iyenler Ortaokul, Lise ve 
Kültür Direktörlüklerine, Askerlik şu
heleri başbnlıklarına Türk Hava Ku· 
rumu ile Türkkuşu ;ubelerine gönde· 
rilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 Hazi· 
randa son verilecektir. Lazımgelell' 
şartları haiz olduğu görülen gençler 
Temmuz ayı içinde Ankarada Türk 
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Evimizin 1 - VI - 1!;28 tarihir.den 20 - Vl - lttü 
tarihine kadar çalışmaları 

: - Evimize lıu lıir yıl i~inde 

22,94 7 vatandaş gelmiş, mecmua, 
gazeteden bıc;şka muhtelif mevzular
da 194-! kitap okumuş ve faydalan
mıştır. 

2 - Dil, Tarih, Edebiyat kolu
muzun deliiletleriyle konferanslardan 
ilimiz Topçu Alayı Binbaşıın İsmail 
Hakkı Erkal kızı Beyhan Erkal, Ha· 
kim namzedi MaLnıut Kazım Çomak, 
Cümhuriyet okulu Başöğretmerıi Ke· 
mal Saden, Lise talebelerinden Rah
mi Tunçağır, Mustafa Ersöz (30 
Ağustos Zafer Bayramı) Ortaokul 
Türkçe öğretmeni A. Selçuk Kö<ıe 
oğlu (Dil Bayramı) Ortaokul Jimnas· 
tik öğretmeni Nuri Ermiş, Türkçe 
öğretmeni A. Selçulı: Köse oğlu, İlk 
okul öğretmenlerinden Fethiye Türe, 
İnönü okulu öğretmenlerinden Ah· 
met Sıtkı Tunca, Beyhan Erkal, İlk 
okul öğretmenlerinden Emine Seçilir, 
Fehmi Gülle, Deha Göksu, MalUI ih· 
tiyat sübayı Hüseyin Aksakal (Cüm· 
huriyet Bayramı) A. Selçuk Köse 
oğlu, Nuri Ermiş, Fethiye Türe, Mah
mut Kazım Çomak (Atamızın yas 
günü) Fethiye Türe, Beyhan Erkal, 
İlkokul öğrencilerinden Nevvare 
UğnrPI (Şiir) (Atamızın yas günü) 
A. Selçuk Köse oğlu (Halkevi yıl 

dönümü olen 19 Şubat) Evimiz Baş-

kuşuna sevkedileceklt>rdir. 
5 - Hava Gedikli Hazırlama yu

va3ına girmek istiyen Ortaokul mezun
ları kaydedilmek üzere Türk Hava 
Knrumu şııbelerine müracaat etmeli
dirler. 

vazan: Ahmet Şen 

kanı Fc:yzi Dııyr.:.kdar, Ortao~ul ta
lebelerinden Şaziye Artuç (23 Ni~an 
Çocuk Bayramı) fülk hatibi olarıık 
ta Evimiz Raşkanı Feyzi Bayrııkd:ır, 
A. Selçuk Köse oğlu, A. Sıtkı Tun
ca, Kemal Saden, Münir Pamukçu 
oğlu (Çocuk Esirgeme Kurumu) A. 
Selçuk Köse oğlu, Topçu Alayı Le
vazım Asteğmeni Nedim Özyalçın 
(Hava ş,ehitleri ihtifali) konularında 
33 konferans verilmiş, bu konferanı;
lardan on binlerce vatandaş fayda
lanmıştır. 

Bundan başka sayın hb~yımız 
Abdülhak Savaş'ın yüksek delillf·tle
riyle ve Evimiz Başkanı Feyzi Bay
rakdar'ın değerli çalışmaiariyle bu 
şubemiz Kitııpsaray şubesiyle birle· 
şerek Hı - Şubat • 1939 dan itibarf'İı 
aylık (BURDUR) adında bir mecmua 
çıkarmağa başlamıştır. her ay mun
tazaman neşredilmektedir. 

3 ·- Gösteril ve Ar şubelerimi
ziı;ı programlı ve birleşik değerli ça
lışmaları devam etmekle olup tu 
müddet içinde 11 müsamere verihniş 
ve bu müsa·merelerden 8400 vatan
daş faydalanmıştır. 

4 - Ar kolumuzun değerli ça
lışmalıırını burada önemle belirtmek 
isteıiz. K'll Başkanı Ortaokul Müzilc 
öğretmeni Fahriye Bılge, delege 
Ga:ıi okulu öğretmenlerinden ve Halk: 
evimiz üyesinden Cemil Uğurlu, G. 
H. P. Sekreteri Rahmi Uğur, .Hususi 
idare varidat katibi Fahri Tümay~ 
Ortaokul Tabiiye öğretmeni Hamdi 
Talak oğlu, Emniyet amiri Fikri Tu· 
ğay kızı l'lluran Tuğay, Posta Vl!t 
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Evimizin 1 - VI - 1!:38 tarihir.den 20 - Vl - l ttü 
tarihine kadar ç::ılışmaları 

~ - Evimize lıu lıir yıl i~inde 

22,94 7 vııtaadaş gelmiş, mecmua, 
gazeteden bı:;şka muhtelif mevzular
da 1944 kitap okumuş ve faydalan
mıştır. 

2 - Dil, Tarih, Edebiyat kolu
muzun deliiletleriyle konferanslardan 
İlimiz Topçu Alayı Binbaşı~ı İsmail 
Hakkı Erkal kızı Beyhan Erkal, Ha
kim namzedi Matımut Kazım Çomak, 
Cüınhuriyet okulu Başöğretmer.i Ke
mal Saden, Lise talelıelerinden Rah
mi Tunçağır, Mustafa Ersöz (30 
Ağustos Zafer Bayramı) Ortaokul 
Türkçe öğretmeni A. Selçuk Kö<ıe 
oğlu (Dil Bayramı) Ortaokul Jimnas
tik öğretmeni Nuri Ermiş, Türkçe 
öğretmeni A. Selçuk Köse oğlu, İlk 
okul öğretmenlerinden Fethiye Türe, 
İnönü okulu öğretmenlerinden Ah
met Sıtkı Tunca, Beyhan Erkal, İlk 
okul öğretmenlerinden Emine Seçilir, 
Fehmi Gülle, Deha Göksu, MaJ-01 ih
tiyat sübayı Hüseyin Aksakal (Cüm
huriyet Bayramı) A. Selçuk Köse 
oğlu, Nuri Ermiş, Fethiye Türe, Mah
mut Kazım Çomak (Atamızın yas 
günü) Fethiye Türe, Beyhan Erkal, 
İlkokul öğrencilerinden Nevvare 
UğnrPl (Şiir) (Atamızın yas günü) 
A. Selçuk Köse oğlu (Halkevi yıl 
dönümü olen 19 Şubat) Evimiz Baş-

kuşuna sevkedileceklerdir. 
5 - 1-tava Gedikli Hazırlama yu

va1ına girmek istiye n Ortaokul mezun
ları kaydedilmek üzere Türlr Hava 
Knrumu şııbelerıne müracaat etmeli
dirler. 

'Yazan , Ahmet Şen 

kam F"yzi I3ııyr.>kdar, o~taol-ul ta
lebelerinden Şaziye Artuç (23 Ni€an 
Çocuk Bayramı) fülk hatibi olarak: 
ta Evimiz Raşkanı Feyzi Bayrakd:ır. 
A. Selçuk Köse oğlu, A. Sıtkı Tun
ca, Kemal Saden, Münir Pamukçu 
oğlu (Çocuk Esirgeme Kurumu) A. 
Selçuk Köse oğlu, Topçu Alayı Le
vazım Asteğmeni Nedim Özyalçın 
(Hava şehitleri ihtifali) konularında 

33 konferans verilmiş, bu konferans
lardan on binlerce vatandaş fayda
lanmıştır. 

Bundan başka sayın tlbHyımız 
Abdülhak Savaş'ın yüksek delal~tle

riyle ve Evimiz Başkanı Feyzi Bay
rakdar'ın değerli çalışmalariyle bu 
şubemiz Kitapsaray şubesiyle birle
şerek Hl - Şubat - 1939 dan itibareİı 
aylık (BURDUR) adında bir mecmua 
çıkarmağa başlamıştır. her ay mun
tazaman neşredilmektedir. 

3 ·- Gösterit ve Ar şubelerimi
zin programlı ve birleşik değerli ça
lışmaları devam etmekte olup tu 
müddet içinde 11 müsamere verilmiş 
ve bu müsa·merelerden 8400 vatan
daş faydalanmıştır. 

4 - Ar kolumuzun değerli ça
lışmalarını burada önemle belirtmek: 
isteı iz. K0l Başkanı Ortaokul Müzik 
öğretmeni Fahriye Bılge, deJege 
Ga1i okul.u öğretmenlerinden ve Halk: 
evimiz üyesinden Cemil Uğurlu, C. 
H. P. Sekreteri Rahmi Uğur, .Hususi 
idare varidat katibi Fahri Tümay. 
Ortaokul Tabiiye öğretmeni Hamdi 
Talali: oğlu, Emniyet amiri Fikri Tu· 
ğay kızı l\juran Tuğey, Posta ve 
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Yııl~m'dıın mürekkep bir heyı· t lıü· 

Uin uluı,ıal günlerde yapılan müsa· 
mere v.s. toplantılaı da ve Bıılolıırda 
caz takımı ile Evimizin müzik ihti· 
yııcıııı karşılarnııktııdırlar. 

Diğer taraftan Ar kolu bu yıl he· 
veslilere mandolin dersi de veı meğe 

başlıımıştır. 12 kişiyi bulan bu he
vesli grupu iki :ıy gibi kısa bir za· 
rnan içinde yetişmiş, 19 Mayıs'ta 
bir de konser vermiştir. 

Bu kol başkanı Fahriye Bilge'nin 
Ortaokul'da verdiği Mandolin dersini 
tamamiyle kavramış 15 · 20 talebe· 
ye müsamere ve konser günlerinde 
tertip ettiği koroları verdirmiş, bu 
kol müsarııere ve diğer günlerde 11 
ıconser vermiş ve bu konserlerden 
6700 vatandaş faydalanmıştır. 

Bundan başka Evimizin 12 kişilik 
bir Bando takımı haftanın muayyen 
günlerinde Hükumet parkında muh· 
telif havaJarla halkın sanat ihtiyacı

nı temin elmiş bulunmaktadır. 
6 - Sayın llbayımızın yüksek 

delilletleriyle Sosyal }ardım ve Köy
cüliik şub .. terimizden i'!O kişilik bir 
heyet Ağlasun ve Çeltikçi kaınunla
rına bir gezi tertip etmiş, köylü va· 
tıındaşlarla uğraşmağı ve onların 

dertlerine ortak olmağı öniş sa8mış, 
sayın doktor arkadaşlaı ın da katıl
mıısiyle köylü hastalara bakılmış, 

raçeteler düzenlenmiş ve parasız ilaç 
sağlanmıştır. Köylüler bu çok yakın 
ve sıcak ilgiden üsnomal olarak se
vinmişlerdir. Bu kol bundan başka 

Çocuk Esirgeme Kurumuna nakdi 
yardımlarda bulunmuş, dışarı okul
lara gitmek isi iyen bazı fakir talebe
lerin de yol masraflarını ve okuma· 
Jarını temin etmiştir. 

G - fı;-or ~ut>esi : Sporun uıus 
v<ı beden teı biytsıııde te~ıoığı önem 
ve değeı i bütün Hail-evi mw~upla

rınca tamamiyle talıtdir edilm~tir. 

Gençliğin ı<porla daha yııkır.dsn ilgi
lenmesi,•mı>şgul olması için mümkün 
olan teşvik ve yardımlar ihmal edil
memektedir. Esasen spor işlerini 

yüksek Cümhuriyet Hükumetimiz ele 
almış olduğundan bundan sonra tat· 
bik olunacak çalışm:ıl~ rda Evimiz 
maddi ve manevi yardımcı mahiyl:'
tini devam ettirecektir. 

Bundan başka bu çalışma ctevre
mizde Evimizde geniş ölçüde bir ser
best güreş müsabakası tertip edile
rek haftanın muayyen günlerinde 
güreşler yapılmakta, günden güne 
artan heves li gençlerin her istekleri
nin yerine getirilmesine ç~lışılmakta
dır. Yine heveslileri gittikçe artan 
gı>nçlerirrıiz yazın sıcak giinlerinde 
Evimizin satın aldığı kayıkla İlimizi 
çevreliyen mavi hilal gölümüzde kü
rek çekme ve yüzme sporlflriyle uğ
raşma itiyadını devam ettirirler. 

7. - İlimiz Partisinin yülısek yıır
dımlariyle Halkevimizin büyük bir 
fedakarlıkla getirtmiş olduğu Had
yogramnfon ve teferrüatı olan amp
lifikatöre eklenen Topçu Alayı kışla
sı, Cümhuriyet alanı ve mahalle içi
ne konulan hoparlörle iç ve dış ha
dise ve türlü neşriyatı memleketin 
dört köşesine yayarak halk her hu
susta faydalandırılmaktadır. 

- Sonu var -

Burdur Halkevi Tarih, Dil, Edebiyat 
ve kitapsaray KoUarı Tarafından 

Çıkarılır 

Tayıı iılerine bakan 
1. Srlıık Klseotlu 1 

Mes'ul J.DdlrD 
Diı H. feyzi Bayraktar 



Halkevleri Dergileri 

Halk evi Derginin atiı Halk evi ~er~inin adı ---
Adana Göıüşler Giresun Aksu 
Afyon Taşpmar Isparta On 
Amasya Yeşi!ırmak lzınir Fıkirler 

Antalya Tiirkakd~";;, Kayseri Erciyeş 

Artvin Çorun Konya Konza 

Bafra Altıııyapr~k M1nisa Gediz 

Balıkesir Kaynak Mersi o içe! 
Burdur Burdur Milas Yeni Miliıs 

Bursa Uludağ hiuğ!l Muğla 

Çonım Çorumlu Niğde Akpınar 

Deniıli lnar.ç Niks.ır Ülker 

D;yarl>ıık.r Karac;.;dıı~ Trabzon inan 

Elizı;{ Altan Samsun 19 Mayıs 

Eminöı:ii Yeni tüık Sinop Dirınaı 

Eıninöııü H,B.Ha't>~rlrri Siva~ iV Eylül 

Er:ı:uruı» Atayola Urla Ocak 

Eaki~f"hir Halkevi Yozgat Boz ok 

G. Antep Başpın:ır Zonguldak Karaelroas 
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