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Hatay' a Selam .. 
Ata'ya Selam ••• 

Hatay, anavatana kavuştu. Türk 
tarihinin koynunda Hatay'ın binlerce 
yıllık ferahlı ve emin istirahatı büyük:, 
derin sarsıntıda hicrana, esirliğe çev
rildi. Osmanlılık: sınırlardan her gün 
fersahlarca geriledi; nihayet çıkardığı 
yangında son hanümanı ifritten alevle
re bırakıp kundakçıların kucağına atıldı. 

Ebedi Sef Atatürk, yetiştirdiği kahra
manlar alayı ile birer birer yangından 
çıkardığı vatanın ve vatandaşııı beş 

asırlık hummasının yaralarını siler, 
onulturken Hatay adlı mahallede sön
müş alevlerin siyah iskeletleri arasında 
bekleşip ağlaşanların derdiyle yanıyordu.• 

Bir gün o kahramanlar kahramanı 

alevsiz mahallenin baştan ayağa kor 
olmuş seddinin kızıl merdivenine çıktı 
ve yeşil güneşli, egemen bir vatanda 
başı gökte gezmek için tatlı canını or
taya koyduğu Çanakkale ve Dumlupı
narın tümseklerine baktı ... O zaman 
o~alardan kükreyen deniz uğultusu si
yah iskeletlerin arasında ağlaşanlara 
kurtuluş müjdesinin buselerini kondurdu. 

Bugün Milli Şefin üzerine çıktığı 

Yazaa : A. Sel{uk Köse otlu 

pembe Hatay tepesi üstünde o el:edi 
tebessümü ile Ata'nın ruhunda coşkun 

neş'e çağlıyanları yaratan varlığı ku· 
caklamak için can atmadayız ... 

Hatay kızları, gözlerinizden dökü· 
len o. elmaslar, yağmur katreleri ka· 
dar sevimli, güzel yaşlarıııız kutlu 
olsun ... 

Türk gençliği, tabii hadiseler kar
şısında imişiz gibi geçip gitmiyelim, 
defne dalına gıda veren asıl unsur her 
zaman taze, her zaman ateşli, her za
man UY?.ııtk Türk cevherine can kur
ban ... 

Hataylı, ismet lnönünün büyük eli
ni öperken bugün Atasının ;hicranını 

onun sıcak, Ata ve ülkü dolu göksüne 
başını koy ... 

Türk genci, derin düşün, itfaiyeler 
alevle yükselmek için göğe kızıl bir 
me~diven üstünden çıkarlar. Onlar o biz 
şehit kahraman diyoruz, Gazi kahra· 
man diyoruz, göksümüzdeki yürekte 
sevgileri çırpınır, gıptaları çırpınır. 

Türk Anakucağı için kan döker, 
yoksa bir elinde ve metin omuzlarında 
tetikle parlıyan silahı ile r.öbet beklerken 
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30 Ağustos 

On bir gi.in sonra, bize egemenlik 
kazand.ran büyük zaferin 17 inci yıl 

dönümünü kutlulayacağız. 
30 Ağustos zaferinin büyüklüğü 

hakkında ne dense azdır. Türk süngü
lerinin, o gün Dumlupınar meydanında 
kazandığı büyük zafer olmasaydı; Türk 
erkinliğinin 17 inci yıld0nümünü kutlu· 
)amak saadetine eremezdik. Erkinlik 
için son ferdine varıncıya kadar öbe
ğe and içmiş büyük bir ulus elbette 
esir edilemezdi ve elbette günün bi-

öbür :ılindeki defnenin t:tze ve şen ko
kusa ile ciğerlerini ve kalbini doldu· 
rur. 

ihtiyar toprağın üstünde medeniye· 
tin milyonluk kurbana, binlerce yıllık 

gi>z yaşına ve istiraba dayanıp salla
dığı ve büyüttüğü insanlık beşiğinin 

n~ kuts! bir kaynak olduğunu Türk 
herkesten artık takdir eder ve bu nıe· 
deniyetin insanlığı saadete ulaştıran bü
tün kahramanlarını büyük saygı ile 
anar; onların safına yaraşır ölmezler 
yetiştirmeyi büyük şeref bilir. Yoksa 
sağ eliyle binbir gece uykusuna mal 
olan saad et iksirini beşikttkinin ağzı
na döker, kanma şırınga edeıken sol 
eliyle gene kimyahanelerin boş dehliz
lerinde çıkan ölüm ve felaket zehirini 
yok yere vermek istiyenlerden tiksinir. 

Hatay'dan elini uzatmakta gecik
memiş kahraman dost .. . Anatopragı 
ve hlirriyet aşkının havarisi aziz dost 
ve dostlar size selam .. . 

Mareşal'a selam ... Milli Şefe se-
lim ... Karııutaya selim Hatay'a 
aeJAıa ... Ata'ya selam ... 

Yazan : K. Saden 

rinde yine özgür v~ erkin bir varlık 
olarak ayağa kalkacaktık. Fakat kim 
bilir nekadar acı çekecek; nekadar göz 
yaşı ve kan dökecektik, kim bilir kaç 
uzun yıl sürecekti. 

Milli varlığımıza önder olan Ata'nın 
enerpsı, bizi amacımıza ulaştırmada 
gııcikmedi. 26 Ağustos'ta başlıyarak 
30 Ağustos günii mahir bir kumanda 
altında zaferle neticeler.en Dumlupınar 
meydan muharebesi bizi erkinliğimize 
kavuşturdu. 

30 Ağustos, Türk devriminin ve 
askerlik tarihinin sayılı büyük günle
rinden biridir. 

Hain Padişahların kötü emellerini 
altüst eden tokat o gün endirildi. Bir 
Napolyon gururu, bir Neron fıkri ta· 
şıyan mağı ur ve zalim Yunan Başku· 

mandam o gün boyun eğdi. Sayısız 

Turk inkılaplarının temeli o g ün atıldı. 
Anıldıkça; haklı bir gururla göğüs· 

!erimizi kabartan bu büyük zaferin 26 
Ağustos Afyon taarruzundan 30 Ağus· 
tos akşamına kadar geçen safhalarına 

bir göz atalım : 
lnönü ve Sakaryada kazanılan ba· 

şanlardan sonra Afyon cephesinden 
yapılacak büyük taarruz kararlaştırıl· 

mıştı. 5 Ağustos akşamına kadar bü· 
tün hazırlıklar, diişmanm hahni bile 
olmadan ikmal edildi. Düşman mevzi
leri karşısında yer alan ordumuz, ileri 
atılmak için yalnız bir işaret bekli
yordu. 

26 Ağustos sabahı tan yeri ağa· 

rırken başlıyan topçu ateşi biraz sonra 
bitli. Tesir ateşine geçilir geçilmez, 
korkunç homurtular çıkararak dağl•n 



çelik par naklariyle burgulayan mermi
ler, Tiirk ordusuna zafeıi müjdelemek
te gecik ediler. Atatürk, Kocatepeden 
ha lıi id, .. ediyordu. Bura'!, onun her 
tüı lü mal rane müdaheleleı İni kolaykş
tıran miJl · ı • l>ir nokta idi. Türk Baş 
ku·nandaı ı idare ettiği ordunun bağ
rııı la çalı rken, düşman ordusu Baş 

ku ııandanı ordusundan günlerce uzak· 
ta ve geriJe bulunuyordu. 

O gün akşama kadar süren çetin 
muharebeler neticesinde Kalecik sivri~i 
ve Belent<"pe ele geçirilmişti. Düşman 

için mühim bir destek noktası olan Tı
naztepe ise a'ınıp veriliyordu . Düşman 
ordusunun sevk ve idaresini elinde tu· 
tanlar daha bugünden şaşkınlığa baş

lamıştı. Muvaffakıyetle taarıuz eden 
ordumuzun karşısında bucalayorlardı. 

Güney'de birinci ordu bölgesinde bu 
işler olup biterken, kuzey'de ikinci or
dumuzla Kocaili grubuda kendilerine 
verilen vazifeyi canla başla yapıyor, 

düşmanı karşılarında durdurmuş bulu
nuyorlardı, Süvari grubu da ahır dağ· 
ları istıkamclınce ilerliyerek, İzmir yo
lunu kesmiş, harp planının muvaffıı:ki· 

yetinde mühim rol oynamıştı. 
27 Ağustos günü taarruz hütün 

~iddetivle devam etti. Düşman cephesi 
Türk imanının çağıltısına dayanamadı. 

Çürük l:,ir benci gibi köçüverdi, Afyon 
.::'incanlı ovalarına dökü!diı. Düşman 

cephesi tamamiyle yarılmış, taarruzun 
birinci safhası cihanın aklına sığdıra· 
marlı~ı bir başarı ile neticelenmişti. 

Yı~ıı az sandığı ınevzileıinden atılan 
düşman, mukabii taarruz olsun ya
pamamış, ihtiyat kuvvetlerini topluca 
kullana'1ııyarak bunu Tüı k ordusuna 
!okm:ı lokma yedirmişti. 

Türk muharebe planının hedefi 
imha olduğundan muharebe bitmiş sa-

yılamazdı. Belki, düşman ikinci bir 
hnttı tutar~k yeniden ır.uharebeye gi
rişebilirdi. 

28 Ağustos günü birir.ci orduya düş
manı bu taarruzdan alakoymak vazıfesi 
ver:ldi. ikinci ordu, düşmaııın Afyon 
grubunun şimal yanını kuşatecaktı. Sü
vari kolordusu düşman köylerine sark
mıştı. 

30 Ağustos sabahı, düşman kuv· 
vetleri, iki Türk ordu5unun çemberi 
İçinde idi Büyük ve küçük adatepeler
de müdafaa için birleşmeğe çabalayor· 
lardı. Bu sırada Başkumandan Atatürk 
Zafe rtepede bulunuyordu. 

Muharebe başladığında; düşman, 

odaya kapatılmış bir kedinin dayak 
yemesini andıran sıçrayışlarlo. ne yapa· 
cağ ını şaşırmı~ bir duruma düşmüştü. 

Türk ateş çQmberi gittikçe daralıyordu. 
Akşama kadar süren boğ·ışmadan son• 
ra düşmanın iki kolordusu eridi. Kızıl
tan deresi istikametinde kaçmaya yel· 
tenen düşman kum;ındanlaıı ve bir kı
sım asker, süvari kuvvetlerimizin şid

detli müdahelesiyle Murat daglarına 

atıldı. Sonra buradan U~ak'a rrırtk 

isterlerken tarama müfrezeleri tarafın· 
dan esir edildiler. 

Bir istila ordusu, böylece ezildi, 
mahvoldu, diğer cephelerden kaçan 
kısımlar da şiddetli tıoki plrrden ~Lı l u• 

lamıyar3k yakalandıkları yerde yok 
edildi. 

lnönü ve Sakarya önlerince sıyrı· 
lan Türk kılıcı, işte böylece Afyon'da 
düşmanın bağrını delmiş ve cesetlerini 
Dumlupınar meydanına sermişti. 

Geniş bir taramadan sonra 9 Ey
lül 1922 de lzmirine kavuşan Türk 
ordusu yurtla birtek yabancı göz 
bırakmadı. 

Artık yurt temizlenmiş. eıkinlik ve 
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Andımız 

Varsın el, taşlı yolda yürümekten yorulsun, 
Biz her an yolumuzun nuruyla dolocağız. 
İçimizin ateşi kızıl korla durulsun, 
Yan bakan göze karşı bir alev olacağız ... 

Yurdumuza kapadık gecenin sürgüsünü, 
Barışlarla süsledik zaferler örgüsünü, 
Irkımın yüzbin yıldır söylenen türküsünü, 
Nurlu yolda koşarken dillerde bulacağız ... 

Her adım titretirken beş kıt'ayı yerinden, 
Başlar dik, gözler kesgin bu mutlu zaferinden, 
Gene güneş doğuyor (O) günüR seherinden, 
Tufan olup kötüyü kökünden yolacagız ... 

özgürlüğümüz cihana haykırılmıştı. 10 
Ağustos zaferini Müdanya mütarekesi 
ve Lozan muahedesi takip etti. 

30 Ağustos 1922 denberi şu on 
yedi yıl içinde ne büyük işler başar· 

dık, ne devrimler yaratlık. Yolumuzu 
tıkamaya çalışan bütün engelleri 
devirdik. 

Atanın yolunda, Milli Şefin ardında 
durmadan ve yılmadan yürüyeceğiz. 

!. Zeki Öcal 

Ebedi Şefin istikbali işaret eden 
bütün sözleri kulaklarımızba çınlamak
ta, hatıraları kalplerimizde yaşamak
tadır. 

Bu büyük günii, ;içimizden taşan 
bir sevinçle kutlularken; bize bu mutlu 
günleri kazandıran Başkumandan Ata
yı ve Lozan kahramanı Mille Şefi hür• 
met ve minnetle analım. 
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artiında, içinde binleree yaban örde 
;tjnin ~e hl'yaz deniz kuşlarının yllz
dilğll masmavi göl sakin uyumakta· 
du. Tahıatın uzattığı bu mavi sula
no· aynasında, ceviz ağaçlarının ge
niş ddları ve kayalara tüne~ t'n mar· 
tıhır uyuklar. Bir yanda su melekle
rinin saçlarını yaymasından hasıl 

olan yaldızlı dalgacıklar, bir yanda 
&etin bir yaz rüzgarının doldYrduğu 

-iJembeyaz bir yelken hayallerinizi 
perilerin sihirli diyarlarına alır gölü· 
rilr. Artık, uzayıp giden bu caddede 
dünyayı, hayatı hatta kendinizi bile 
unutmuşsunuz gibidir. Karşınıza çı· 

kan bir bina yolun bittiğini size ha
~r verir. KOç·ük fakat temiz ve 

muntazam olan bir binanın kapısın
da şu levhayı okursunuz. (Memleket 
Hastanesi) 

Artık öğle yaklaşmıştır, otelinize 
rlönersinir~ Odanız sizi bekliyor ... 
Öğle yemeği ve serin bir du~tan 
sonra uykuya gidersiniz. Göz kapak
larınız üzerine oturan uyku melekle
ri onları kapatır. Riiyamzda bile bu 
gOzellikler diyarını görürsünüz ... 

Saat beşe doğru otelinizin tara
çasından göle bakarak okumağa uğ· 
raştığınız kitabı bırakır ve dışarı çı· 
karsınız. Bu sefer güneye doğru gi

den caddeleri tukip edersiniz. Bu 
·yollar sizi Burdur'un tepelerdeki ma
lıallelnine giitüreeeklir. Muııtaza m 
ve ağaı;I. m koyu gCilgelerle !!erin· 
leııdirdiği bu caddelerden yllrürken 
tsviçrenııı Alplere yükselen göller 
lıölgıısinde olduğunuzu sanırsınız ... 
Uzaklarda beyaz evlıırin kiremitli 
damlarına konan güvercinlerin zaman 
r.aman göklere yiikseldiğini ve kop· 

Yakım 

Deniz kenarında ötüşür kuılar, 

Akıamlar olunca fığana ba,lar. 

Gelin helallaşalım kavim kardeıler,.. 

Ahirinde ölüm olduktankeri, 

Dost ağlayıp düıman güldüktenkeri-

Çıngır 'iıngır öter dağların başı, 

Garip garip öter sılamın kuşu. 

Kendi sılasında olmıyan kişi, 

Elin sılaıında onar mı baıı. 

Onmadık başımı alır giderim. 

Altın topu idim dama atıldım, 

Menendim yok idi ucuz satıldım. 

Ele ge'imez iken ava tutı.:ldum, 

Avcı keklik gibi avladın beni, 

Yağsız tavalarda tavladın beni. 

Mustafa Demirsoy 

muş bir inci dizisinin taneleri gibi 

sıra sıra uçuştuklarını görürsünüz. 

Bütün bunlar size muhayyel bir 
ülkede yaşıyormuşsunuz hissini ve
rir. Hayır sanmayın ki; burası ro

mantik bir kalemden dökülen mu
hayyel bir ülkedir. Hurası, kıraç top
raklardan sıyrıldıktan sonra, tireni
nizin dalmış olduğu bir yeşillik de
nizi, batı Aııadolunun bir cennet ba
ğı, Ciimhuriyet Hiikümetinin eseri ve 
tamamen modern (Burdur) şehridir. 



-7-

Hatay' ımızın 
Anayurd'a İlhak Günü Evimiz Hatiplerinden 

Nuri Ermiş · in Söylevi 

Ülkü ve iman kaynağı, yeşil Bur
durun sevgili kardeşleri : 

Bugün yine heyecan kaynakları

mız coşuyor. Aldığımız büyük hız
dan bir çağlıyan gibiyiz. Öyle bir 
deniz vücuda getiriyoruz ki, tabii 
denizlerin üstünde; etrafına köpükler 
11açan bir deniz değil, Türk heyeca· 
omdan kaynaş::ın, çalkalanan muaz
zam bir iman denizidir. Akmak, çağ · 
larnak, dalgalanmak en büyük hak· 
kımızdır. 

Her girdiğimiz davada hakkı ka
zandık, her yürüdüğümüz savaşta 

zafer tacına ulaştık, attığımı7< her 
adımda saadetler bulduk, refah ali

hesine ulaştık, saçtığımız tohu::!! dün
yada sulh ve sükun meyvasını sun· 
du, attığımız her kıvılcımdan yanar 
<lağlar meydana getirdik. Evet aziz 
hemşerilerim : 

Hem gurur duyarız, hem öğünü
rüı de. Çünkü haklıyız, güçliiyüz, 
gücümüz Türk gücüdür; kuvvetliyiz, 
kuvvetimizin kaynağı ruhumuzun 
~saletinde mündemiç iman kaynağın· 
dandır. Palavra ve yaygara bize bir 
vızıltıdan başka bir tesir yapamaz. 

Herkesle dostuz. Bir şartla; bi
zimle dost olmak istiyenle.. En bia· 
man düşmanıyız, sulh ve sükfuıu 

ltozmak istiyenle, severiz hak ve ha
kikatı sevenleri, sevmeyiz müvaze
neyi kaybedenleri. Bize Türk derler, 

·kör ederiz yan bakan gözleri. 

Yurtdaşlarım, 

Bir yıl önce girdiğimiz çetin biı; 

dava için, daha doğrusu büyük bir 
hak ve hakikatı yok etmek istiyen• 
!ere bağırdık, müdafaa ettik. İstikla
line kavuşturduğumuz beş bin yıllık 
Türk beldesi güzel, şirin Hatayımı

zın davasını kazanmıştık. işte bugüu 
de benliğimizin !;endisi. Türkün öı. 

yurdu olan Hatay Anayurda ebedi 
olarak kavuştu. Ne mutlu Türk olana. 

Sevgili Hatay ! Yıllarca çektiğin 

hasret yorgunluğunu Anayurdun sı

cak ağuşunda gidereceksin , üstünde 
bulunan kabustan artık kurtuldun, 
uyan, hopla, hamle et ... 

Yıllarca ökııiiz ve yetim zanne• 
dilen veya yetim bırakılmak isteni
len bir yavrunun anasına ve Atası
na kavuşmasından duyduğumuz he
yecanı bugün gözleril'!lizle görüyoruz. 
Yarap ! .. Ne olurdu tu mes'ut günü 
büyük Atamıza da gösterseydin .. . 
Onun aziz ruhunu taziz etmek en 
büyük borcumuzdur. Hürmet .. Ta
zim ruhuna büyük Atatürk'ümüz .. . 

Hakikat yolculuğumuzda bize re· 
fakat edenleri takdir ederiz. Çünkü 
Türk hakikat sevenleri sevgi ile an
mayı Atalarından kalma bir şiar rn
yar. Tarih sahifelerine bakarsak gö
rürüz ki; dünyada çiğnenmek iste
nen hakları müdafaa eden, hakkı ez· 
dirmiyıın Türk olmuştur. Her millete 
istikliH iksirini yudum yudum sunan 
yine Türk'ttlr. Sullı ve süktlnun na
zımı yine Türk olmuştur. Türk başlı 







Emek'i öt. Mehmd Dilek'~~ 

Köylerimizi 

KURN~ 

Kurna, Burdurun sekiz kilometre 
·dotu güneyinde, Burdur - Antalya şose
.sinde suyunun ve havas•nın güzelliğiyle 
tanınmış tirin bir köydür. Şarkı ve gar· 
bı killi taşları muhtevi eski ve üzeri hr
la olmuş tepelerle çevrilmiştir. Şimal ve 

' •cenubu da vadidir. Gökpınardan gelen su 
bu vadiden geçer, köyü ihya eder. Vadi 
baştan l:ıaşa bağ. bahçelerle süslenmiştir. 
Bugün Burdurun hakiki bir sayfiyesidir. 
-Geçen yıl Hasan Ayanın değirmene koy· 
duğu bir dinamo ile köy elektriğe ka
Taşmuş, ndyo'da temin edilmiş l ir . 

Kurna , SeferberliJ<ten, bilhassa Bur
durda vukua gelen 1914 hareketiarzın- · 

dan evvel ..,etmiş ev kadardı. Sonraları 

kırkbeş eve kadar inmişse de Cümhu
riyet hükumetinin millete yaptığı sıhhi 
yarJımlar ve sıri ha.talıklara karşı gö;. 
terdiği ihtimam sayes!nde ölüm vak'ala
rı azalmış yetmiş altı eve yükseltmiştir. 
Nüfusu 439 kadardır. 

Köyün mesahai aathiyesi 10)l)) dö· 
nümd3r. Her yıl 2500 dönümü ekilmek
tedir. Ziraate elnrişli olmıyan 3500 dö
nüm kadar yer vardır . 

Hılk, çiftçilik, bağcılık, kendir ve 
meyvaeılıkla uğraşır. Mera onbeş dö
nüm kadardır. Orman hi r yoktur. 

İKLİMi : Kışın çok soğuk olur. Su
hunet sıfırdan aşağı 4 - 6 ya kadar dü. 
şer. Deniz yüzünden yük1ekliği 1000 
metre kadardır. Etrafındaki dağların 
çıplak olmasından yazın da hazan çok 
sıcak yapa•. Ekıeriyetle lodos, poyraz; 
araııra da cenup ve şark rüzgarları eser. 
Her türlü mutedil iklim =batına top· 
·rak -elverişlidir. Köy civarında büyük 
bataklık yoktur. Derelerden inen anla
rın meydana . getirdikleri ufak tefek göl
-eüklor biraz f11tmay .. tebep olma~dadır. 

K?j'de Ha"'91ıklar : Sıtma, Çiçek, Kı
zamık aruıra ıröze çarpar. Sıksık gelen 

ıe 

Tanıyalım ... 
Yaıan : Münir Pamukçu otlu 

Sıhhiye memurları gereken tedavi usulle
rini tatbik etmel< suretiyle hasta.lığın 
salgın halini almasını önlemektedırler. 
Firengi, Verem yoktur. Zatürr!e hazan 

görülür. . l y-
Köye, Sarıkeçili, Yenı Oıman ı, u-

rük aşiretleri Antalyaya gider ve gelir
ken uğrar, Ağıl yakalarında Bamyar, 
Sayır mevkilerinde on beş gün kadar 
eğlenir, yazın Antalya tarafından gelir, 
Konya tarafına giderler. . . 

Köyde eski eserlerden bır camı var-
dır. Kimin tarafından yaptırıldığı meç
huldür. Üçyüı seneden fazla bir mazisi 
olduğu ihtiyarların ifadesinden anlaşıl
maktadır. Yiımibeş sene kadar önce bir 
kadın tarafından vakfedilen tarlalar sa: 
tılarak tamir edilmiştir. 1914 hareketı 
arzında çardağı ile minaresi yıkılmı ş fa
kat gerisi sağlamdır. Mescit yoktur. 
Köyün belki kurulduğu tarihte suyu ge
tirilen dört tane çeşme vardır. Bunların. 

da ne suretle ve kimin tarafından yap
tırıldığı Üzerlerinde kitabe ve saire ol
madığından anlaşılamamıştır . On, oniki 
yıl evvel köy büyüklerinden Hasan Ayan, 
Ali Gültekia'in teşviki ve köylünün bü
yük fedakarlığı ile köy içine üçbin lira 
harcanılarak demir borularla güzel ve 
bol su getirilmiştir. 

Köyü şosa ya bağlıyan yol üzerinde 
elli sene evvel Hacı İsmail ağa tarafın
dan yaptırılmış bir taş köprü Yardır. 
Birkaç yıl evvel de istenilen şekilde 
onarılmıştır. 

Han ve Hamam, Şadırvan yoktur. 
Eskiden kalma bir şey de görülmemiştir · 

Kurna'da [Kocapınar] namiyle maruf 
çay kenarında taştan çıkan bir su var
dır ki; mecrası sekiz, on metre sonra 
çayda sona erer. Suyu soğuk ve hazma 
elverişlidir. Birkaç yıl evvel bir binbaşı 
tarafından tamir edilerek muatazam bir 
hale ifrat edilmiştir. 

- Sonu uar 





Su akar ince ince 
S• cileclim pirince. 
/ns,;n bir hoş oluyor, 
Sevdiğini görünce. 

Ankara asmasıyım, 
Bezirgan basmasıyım. 
Bana doktor getirtmen, 
Ber. şevda hastasıyım. 

Ateşim var külüm yok, 
Bülbitl oldum dilim yok. 
Sen orada ben burada, 
Ağlamaktan günüm yok. 

Fesliğenim saksıda, 

Bir yar aevdim aksuda. 
Seveceksen sev beni, 
Akşam ile yatsıda. 

Ay doğar sini gibi, 
.Sallanır servi gibi, 
Yar kokusu ııeliyor, 
hlrbahlır günü gibi. 
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Merdivenim kırk ayak, 
Kırkına vurdum dayalı. 
Yar geliyor deseler, 
Koşarım yaı'ın ayak. 

Cekmecemin kilidi, 
Oııtünü güller bürüdü. 
Sen orada ben burada, 
Olan ömrüm 'iürüdü. 

Enginarı haşladım, 

Doldurmaya başladım. 
Yar aklıma gelince, 
Ağlamağa başladım. 

... ..,, ...... 

Ak gülüm uyanmıycr, 
Kokuyor boyanmıyor, 
Ge'imem kapının önünden, 
Yüreğim dayanmıyor. 

Yol üstünde sarayım, 
Yarimi kimlerden sorayım, 
Yardan ııelen mektubu, 
Kefenime ••rayım. 





tasma ayrılır. 
Bititıci kısım :' Vücut siılarındtı. bo

ıı:ukluk yapmıyan devre ki; şahsı Firen
giye yakalandığı ve çıkan yara sert 
şankırı olduğu halde kan veya vücu
dun sulariyle yapılan müteaddid mua
yene!erinde daima menfi cevap verdiği 
ı:ımanlardır. Bu müddtt vücut suların
daki değişikliği gösteren usullerin has
sasivetin~ göre değişir. Binaenaleyh 
Vassarman dediğimiz teamül şankırı 
göriind;iğü günden itibaren 14 gün 
zarfında daima menfi ve 20 günden 
sonraki teamüller daima müsbettir. iş
te bıı 14 gün içinde derhal başlanan 
tedaviler az zamanda şifa ile neticelenir. 

İkinci kısım : Vücut sularında ve 
kanda değişikliğin h:ısule geldiği de
virdir. Bu da Şankırı görüldüğü gün· 
den itibaren :,W gün sonra başlar. Bu 
devirdeki vücut sularında ve kandaki 
muayenede daima müsbel cevap verir. 
Birinci devrenin başlıca alameti ve ara· 
zı sert şankırıdır. Bu yara mutlak has· 
talık aldığı nahiyede kendini gösterir. 
Mesela (Kadipte vedudak emmekten 
mütevellit dudağın iç gişai muhatisinde 
ve yahut kenarında) görülür· Bu daki
kadan itibaren 7, 10 gün zarfında kar· 
ha kemale gelir ve hususi karakterini 
takınır, 30 gün sonra da tedavi edil
mezse de kendi kendine iyi olur. 

Birine? devirde şankırı yalnız değil· 
dir. Civarındaki bezler üzerinde dahi 
tegayyürat yapar ve bütün ukadatılen· 
faviyeye az çok tesir eder. Bu da mik
robun uzviyete tamamiyle yayıldığını 
gösterir. Dalakta, Karaciğeıde büyük
lük başlar ve hazan safra yolları bo
zularak sarılık aliiimi tezahür eder. 

ikinci devre : Şankırı görüldüğü 
dakikadan 45 gün sonra cildi saran 
Firengi çiçeği ill" başlar. Mikrop bu 
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zamanda hesapsız ordula.riyle devrana • •' 
karışır ve uzviyetin en. 0derin noktala· 
rına kadar istila etmiş bulunur. 

Bu arazda kısa bir müddet sonra 
zail ·olarak hastalık üçÜncü devreye 
girmiş bulur. 

Üçüncü devre : Bu devrede mık· 
robun miic3delesi hitama erer ve yo
rulmuş bir vaziyette vücudun muhtelif 
yerlerinde sinerek uyuşuk bir halde ka· 
lır ve umumi tezahürat yapamaz. Sene 
lerce böyle geçer. Fak:ıt giinün birin
de vücudun bazı noktalarında tektük: 
efrenci tezahürat baş gösterir. Bu tıpkı 
cerrahi intanda (Piyoherninin ~-eptise· 

rniyi takip etmesine benzer.) Şankırı· 

dan seneleıce hatta 20, 40 sene sonra 
görülen üçüncü devir iltihapları menşe

lerini ikinci devrin septisemi anında 

cilt, gişai muhati ve iç azaya yerleşen 
ve mücadeleye rağmen bir köşede ba
rınan mikroplardan alır ve kuvvetlenir. 
Bu devre o kadar vahimdir ki; devran 
üzerinde ve asfip Üzerinde pek büyük 
ve tamiri gayrikabil neticeler tevlid 
eder. 

Uzviyeti tahrip eder. Her tarafı 
döker. Felçler yapar, cinnetler getirir. 
En nihayet birdenbire öldürür. 

llelecek yazımda bu hastalığın sira• 
yet vasıtalariyle bunlara yapılacak tedabir 
ve tedavileri hakkında izahat vereceğim . 



- ıs-

(Halkbilgisi Toplayıcılarına Rehber) den 
- s.,tırah lJ inci Sab.f«ie -

aldığı şekiller, mesela umumi harbe, 
Yunan harbine dair menkıbeler, teşek
kül eden hika~•eler ... ilah) 

58 - Aşki, cinai, aile·ıi ... raya
ta müteallik hikayeler (Bunların man
zum kısımları, şiir kısmında gösterilir
ken, mensur olan, hikaeyeye müteallik 
bulunan aksam da buraya geçirilecek
tir. 

xııı 
Mu~ikiye dair 

59 - Muhitte unutulmuş veya 
müstamel musiki aletleri (Bağlama, 
cura ... Gibi aletler. adları ve teferrü · 
at ile, kabilse fotoğrafisi veya resmi 
ile kayıt ve tesbit edilecektir.) 

t O - Türkülere ?.it notalar (Bu 
kısım, halk şiiri ile alakadardır. Nota
ların tesbitinde, salahiyet ve müşkül
pesentlik aranacaktır. Bu hususta no
taya alınma~an ziyade türkü havaları· 
nın ses tesbitine mahsus makinderle, 
-0lduğu gibi alınması muvafıktır . ) 

6t - Rakısla müşterek besteler 
(Güfteli besteler, güftesiz besteler; 
rakıslı olanlar, rakıssız olanlar, ... 
Ayrı ayrı kaydoluıımalıdır.) 

62 ·- Mu3iki hayatına ait bilgi
ler (Umumi hayatın musikiye hasre
dilen zamanları, sazlara dair, teğen· 
ni ve terennüm tazlarına dair ana
neler, adetler ... lıalı) (1] 

x ıv 
Raksa dair 

63 - Rakıs nevileri (Adları, les
m iye sebepleri, yekdiğerinden ayrı-

(1) Rehberin sonunda duof!k i:ıasından Mahmut 
R ·tıp' u, muıiki mudaldciklHint mahsu.ı izahwn•etİ 
mewcutlur. Bu rehberin bu kısmını tenwir edecek kıy· 
•tıtli irptları mubtewi -hu~unduıundaD halk musikisi 
toplayıcıları, bu itabnam~yi dikkatle okumalıdırlar. 

lan vasıflar, figürlerin hususiyetleri. 
1li1h) 

6!i - Rakısların oynanm:ısı (Oy
nama wnıanı, mevsimi rakıs elbise
leri, husu siyetleri, kabilse foloğrafi
leri ... İlilh) 

65 - Raksın tertip ,-e teşkilin

de tarzlar (Halkalar, halkalarda şe
killer, musikiyi ve türküyü idare 
edenlerin mütekabil vaziye!leri bu 
hu~ust:ı rakı s halkasının pJanımn 
tanzimi ... İlah) 

66 - Müşterek rakıslar (Var mı, 
var ise rakı s halk:ısında kadın ve 
erkeğin vaziyelleri , müşterek değilse 

münh~sıran !~adınlara mahsus rakıs
lar ve hu susiyetleri, oynatma za
manları ve a detle r ... İlah) 

xv 
Hukuka dair 

67 - Kan gütmeye dair telak
kiler (Kan davas ı , köyde ve ailede 
sirayet hududu ananeler, hurafeler .. • 
1ıah) 

68 - Fuhuşa ve sirkate ait te
lakkiler (Fuhuşa karşı aksülameller, 
dul ve evli kadınların fuhuşları ara
sında aksülamelin şiddeti itibariyle 
fark gözetilir mi , suç ve sur;Ju nedir 
ve kimdir, hırsıza karşı aksülamel 
tarzları, "Devletin malı deniz, yeme
yen onu domuz" , "Üzümünü ye, 
bağını sorma. ya benzer darbunıe
seller ve bu telilkkilerin muhite ha
kimiyet dereceleri, umumiyetleri"Ha
ram denen hareketler ... Hah) 

69 - Kız kaçırmaya ait telil.kki
ler (Kız kaçırmalar ve nevileri, hüs
nllniyetle yapılanlar, suiniyetle yayı
lanlar, ammenin aksülamelleri, meşru 

- Sonu Var -



1n HabPrleri : 
ôtretmen/er 

Sayın Kültür Direktörü Kaşif Ku· 
labaş'n başkanlığında 20 - Temmuz • 
1939 tırihinden 5 • Ağustos • 1939 

--tarihine kadar Halkevi ~alonunda bir 
mesleki toplantı yapıııış!ardır. lspekter· 
lerin rle huzuriyle yapılan bu toplantı· 
da terbiyevi ve tedrisi birçok konuş
malar yapılmış, bilhassa yeni pisikolo· 
jik ve pedagojik esaslara uygun her 
dersin öğretim usulleri üze!inde tetkik
ler yapmak için zümrelere ayrılan Öğ· 
retmenler çok güzel tezler hazırlamış 

tatlı ve samimi münakaşalar yaparak 
önümüzdeki ders yılının çok verimli 
ofmas111a yarıyacak faydalı kararlar 
vermişlerdir. 

Halkevi calışmaları 
Genç ve ç,afışkan Halkevi reisımiz 

Dişhekimi Feyzi Bayraktar'ın temiz dü
şünceleri sunucu olarak ilimizin tahsil
de bulunan bütün gençler şerefine 
4 - 7 - 1939 Cuma günü saat 16 da 
Halkevinde bir çay ziyafeti hazırlamış· 
tır. Tanışmak ve görüşmek maksadına 
dayanan bu toplantıda yüze yakın genç 
hızır bulunmuş, değerli saylavımız 
Ahmet Ruhi Ye~,ilyurd'da toplantıya 
şeref vermiştir. 

Başkan söze başlamış, Halkevinin 
gayeleri,'gençlerin birbirlerine karşı İn· 
.sani ve milli ödevleri hakkında düşün
düklerini söylemiş sözü gençleı e terk 
etmiştir. 

Müteaddit gençler söz almış, menı· 
l~ketin ve gençliğin ihtiyaç farını deşmiş 
g~nçlik için çok hayırlı mühim işleri 
omuzlarına almışlardır. Bu arada Lise· 
lerde ikmale kalan talebelere yüksek 
tahsillerini bitirmiş olanlar ders verme
vi kabul etmiş faydalı konferanslar 
~ermeği deru'hte etmişlerdir. 
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Evveldenberi gençlerimizin tahak
kuk ettirmeğe çalıştıkları talebe _yurt
ları mes'elesi de konu~ulrr.u~. halledil" 
miştir. Sayın Vaiimiziıı de büyük him· 
metleri ve direktifle riyle bu yıl lstan· 
bul ve Arıkara'da açılması muhakhic 
gözüyle b3kılın:::bacır. 

Köy gezileri tertip etmek, köylüye 
faydalı konlerıınslar vermek, genç dok
torlarımız tarafından onları parasız mu
ayene ve tedavi etmt k. ilaç vermek 
gibi hayıdı ve insani kararlar da ve
rilmiştir. Y rıkı:ıda da faaliyete geçi
lecektir. 

Ahmet Cafer oğlu 
lstanbul Üniversitesi Türkdili tari· 

hi profesörü doktor Filozof sayın Ah
met Cafer oğlu memleket şivesi üze
rince tetkikatta bulunmak üzere bir 
kaç gün evvel Burdurumuzu şereflen
dirmiştir. Profesör, birçok meslek sa· 
hipleri ile çok mütevazi konuşmalarda 

bulunmuştur . iki gün ev ve 1 de hapsa
neyi, sayın direktörü yardımiyle gezmiş 
hapi~lerden güzel bilmeceler, tekerle· 
meler, hikayeler toplamıştır. 

9 • 8 - 93-9 Çıırşa-mba günü Hıttk: 
evi Başkanının ricasiyle Halkevinde 
gençliğe bir konferans vermiş, çok 
alkışlanmıştır. 

Düzeltme 
Dergimizin üçüncü sahilesinin ikinci 

sütununun sekizinci satırındaki (Köyle
rine) kelimesi (Gerilerine) ve yine yir. 
mi ikinci saürındaki (Kıııltan) kelimesi 
(Kızıltaş) olacaktır. Tashih olunur. 

Burdur Halkevi Taı ih, Dil, Edebiyat 
ve kitapsaray Ko:ları Tarafındar 

Çıkarılır 

Yaım işlerir.e bak2n 
A. Selıuk Köseoğlu 

! Meı'~I Wı'.~~:ı 
j Diş U. F2;:i Bı;rıktar 



Halk evleri Dergileri 

Derg inin adı Haikevl derginin adı 

Görüşler Giresun Aksu 

Taşpınar Isparta Ün 

Y cşilırı:ıak İzmir Fikirler 

Tüıkakdeniz Kayseri Erciycş 

Çoruh Konya Konya 

Altınyaprak Manisa Gediz 

Kaynak Mersin !çel 

Burdur Milas Yeni Milas 

Bursa Uludağ Muğla Muğla 

Çorum Çorumlu Niğde Akpınar 

Denizli inanç Niksar Ülker 

Diyarbakır Karacadağ'. Trabzon inan 

Elazığ Altan Samsun 19 Mayıs 

Eminönü Yeni türk Sinop Dira ııaz 

Eminönü H,B.Haberleri Sivas iV Eylul 

Erzurum Atayolıı Urla Ocak 

Eskitehir Halk evi Yozgat Bozok 

G. Antep Baş pınar Zonıruldak Karaelmu 

J 
' 

/ 
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