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Başvekilimizin Mühim Nutku 
Büyük Millet Meclisi 11 Eyliil Pa

z~rtesi gür.Ü yeniden toplandı. Başve-

1il doktor Refık Saydam tatil günleri 
zarfında cereyan eden hadiseleri hülasa 
eder bir nutuk söyledi. Harici siyaseti 
anlattıktan sonra memleket mes'elele· 
rini etraflı bir şekilde anlatan bu nut
kun ehemmiyetli kısımlarını mecmua· 
mıza aynen alıyoruz. 

ideolojilerin altüst olduğu bugünler
de biıyük Türk milletinin büyük reji
minin dayandığı temellerin nekadar sağ
lam olduğunu göstermesi itibariyle bu 
kıymetli nutuk bize bir gurur ve ifti
har vesile!i olabilir. 

Arkadaşlarım, 

Tatilden evvel kabul buyurduğunuz 
Barem kanunu tatbik mevkiine girdi. 
Bundan müteessir olacı.k vatandaşların 
adedi az olmamasına rağmen, alaka
darlar bu kanunun tatbikatını sükunet
le karşılamakta, hatta bunların büyük 
bir ekseriyeti, bundan vicdani bir mem
nuniyet ve inşirah duymaktadır, kana• 
atındayız. 

Elde ettikleri menfaatlerin bir kıs
mından mahrumiyete mukabil bu ka
nunun bertaraf ettiği hal, yani memle
kette ~ıapt.ğı tahribattan milii bünye
nin kurtulmuş olması, kendilerin;, vic-

danlarını sıkan bir huzursuzluktan kur· 
tarrnıştır. Bunu emniyetle huzurunuzda 
arzedebilirirn. 

Türk çocukları, her hangi bir sai
kin kendi aralarına soktı•ğ•J müsavat
sızlığı ve içtimai nizama müteveccih 
a11zayı , velev kendi maddi menfaatle
rine uygun da olsa, asla hüsnü telakki 
etmezler ve böyle bir arızanın berta· 
raf edilmesini beklerl~r, hatta onun 
için bizzat çalışırlar, kanaatındayız. Biı~ 
bu tecrübede de bu hakikatı:ı tecelli 
ettiğini g0rmüş olmakla müsterihiz. 

lkti11adi işlerimiz daha verimli 
ıekilde inkişaf ediyor : 

lkt adi sahadaki çalışmalarımızi, 
alakalı Vekaletler arasında yapılan son 
iş taksiminden wnra daha verimli bir 
şekilde inkışaf etmektedir. Devlet 5a
nayi proğramlarının tatbik ve ikmaline. 
açılmış fabrikaların faaliyetlerinin daha 
iyi tanzimine dikkatle çJlışılınaJ,tı:dır. 

Meclis Parti grubumuzun rnn direktif· 
!erinden mülhem olarak devlet sanayii 
ve rnadt>nleı i işle rinde Ye un urr.i ola· 
rak sanayi ve maadin kredisinin c'~ha 
müsmir esaslar dahilinde tanzimi iize
rinde te5irlni ~urLullü o!:.cak ve iktı· 
sabi hayatımızın inkiŞfıfına cr.vap ve• 
recek tedbirler ittiha8nı ehemmiyetli 



bir mevzu olarak le lmış bulunuyor. 
Bu husustaki kanu layihnları kısa bir 
zaınand ı huzurunuza gelecektir. 

Yeraltı servetlerinin araştırılması 
faaliyeti, muntazam bir proğram altın. 
da devam etmekte ve başlıca devlet 
madenlerinin geniş n ikyasta istisırarı 
yolundaki faaliyete hız verilmektedir. 
Ergani bakır madeni işlemeğe başla· 
mıştır. Murgul madeninin de teçhizatı

na çalışılmaktadır. Kömür istihsalatın
da, mevcut vasıta, şart ve imkanların 
israfına mahal verilmiyerek azami ne· 
ticeler elde etmek için her tiirlü gay
ret sarfolunmaktadır. Bununla beraber 
bu mevzuda istihsa!atı teşkilatlandır
mak ihtiyacı karşısında bulunC:u!'ıumuzu 
işaret etmek i;terim. Kö'Tlür havzası
nın devletleştirilmesi için de teşebbüse 
girişilmiştir. Cümhuriyetin büyük eseri 
ve Türk sanayiinin en büyük temelini 
teşkil eden Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının şu anda ilk istihsalini 
vermekle r.ıilli sanayiimize k•ıdretli bir 
unsur katmış olduğunu arzetmekle se
vinç duyarım. 

iç piyasa ve ticaret vaziyetimiz : 
Arkadaşlarım, 

Büyük Meclisin tatil dev sine gir
mesini takip eden aylarda hükumetini· 
zin, ticaret politikası ve bunun tatbi
katı üzerinde ehemmiyetli faaliyeti ol
muştur. 

Harici ticaretimize yeni istikamet
ler verilmesi şeklinde başlıyan bu fa· 
aliyete, Avrupada harbin başlamasını 
müteakip, bir taraftarı daha fazla kuv
vet verilirken; diğer taraftan da dahili 
fiatlerimizin makul hadlerde tutulabil
mc1i, i< pazarların lıarekete getirilmesi 
mevzuları sür'atle ele alınmış, mahsul
lerirniwı kıymetlendirilmesi ve kredi
lenmeai ile meşgul teşekküllere yeni 
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va f ler verilmiş, b nkalardan mevd·~
atırı çekıl ne ı teşebb' sa•ı mılli l.ıan a· 
larıınızın ve Merk~z bankasının müşte

rek mes ıisi ile 1imdiye kadar sarsıl'tı

sız bir şekilde idare edilmiş olduğu 

gibi; son günlerde iç piyasada göriılen 
bazı ihtikar harek tlerini, daha ilk 
adımda akamete uğratacak tertib?.t ve 
ihzarata da girişilmiş bulunulmaktadır. 

Müsaade buyurulursa bu işlerin her 
biri hakkında kısaca maruzatta bulun• 
mak isterim : 

Yeni anlaşmalar üzerinde : 
iç fiatlerimizle dünya fiatleri ara

sındaki muvazenesizlik yüzünden, mer· 
kezi Avrupa devletleri haricinde kalan 
memleketlere yaptığımız ihrncatımızın 

son senelerde arzettif:i müşkülatı ber
taraf etmek İçin, bazı büyük devletler· 
le ticaret anlaşmalarımızı ihracatın,ıza 

imkan verecek bir ~ekilde tanzime gay
ret ederken, aramızda anlaşma mevcu~ 
olan ve olmıyan memleketlerle ticare
timizi kolaylaştırncak acil tedbirlere de 
tevessül eylemiş bulunmaktayız. Fran
sızlarla yapılan ticaret anlaşması, lngi· 
liz takas listesine kredi an !aşmasında 
mevzubahis olan mahdut mallardan 
maada bütün ihraç mallarımızın ithal 
edilmesi, Kanada ve Mısır ile olan ti
caretimizin inkişafına engel teşlcil eyli
yen bazı kararların kaldırılması bu me· 
yanda zikrolunabilır. Bu suretle başlıca 
ihraç maddelerimizin surumu teshil 
ediH!ği gibi; sanayiimizin muhtaç bu
lunduğu bazı ham maddelerin idhal 
imkanları da temin edilmiş olmaktadır. 

Mazideki vak' alarm tekrarına 

meydan vermiyecefiz : 
Son günlerde iç piyasada görülen 

bazı ihtikar hareketleri münasebetiyle 
aldığımız tedbirlerden de bahsedeyim. 
Üç gün evvel neşrettiğim bir tebliğ 
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ile memlekette en a• bir senelik ihti· 
yaçtan fazla iaşe mevaddı bulunduğu· 
nu, zaruri maddelerin hemen kaffesinin 
ya ihracı men veya lisansa tabi tutul· 
duğunu, ihtikara teşebbüs edecekler 
hakkında hükumetin şiddetli bir surette 
t .. kibata geçeceğini etraflıca efkarı 

umumiyeye izah eylemiştim. Mazide 
hepimizin şahidi olduğumuz vukuatın 

tekerrürune fırsat ve imkan verilmiye· 
cektir. Şimdiden idari ve kanuni bütün 
tedbirlere müracaat edilmiş olmakla 
beraber, bu husustaki mevzuatımızın 

iKmal ve takviyesi liizırngeldiği netice· 
sine de vardık. Bu maksatla, iki kanun 
layıhası bugünlerde yühck huzururuza 
takdim olunacaktır. 

Harici duruma nazaran, zirai istih· 
sali teşvik ve takviye eylemek başlıca 
meşgalemiz olacaktır . Bütün resmi teş· 
kilatımız bu maksadı temin edec~k şe· 
kilde tahrik edilmiş bulunmaktadır. Zi
rai istihsalin inkişafına yarıyacak bir 
tedbir olmak üzere, zirai kredi faizle· 
rinde ahiren yapmış olduğumuz tenzi· 
!atı da zıkreylemek lazımdır. 

Kredi faizlerinde uc•:ıılamo : 

Ziraat Bankasının zirai kredi ve sa
tış kooperatiflerine yüzde yedi buçuk 
faizle açmakta olduğu kısa vadeli kre· 
dilerden istihsale taalluk eden ve tak
riben on iki milyon liraya baliğ olan 
kısmının faizleri yüzde 5 - 25 had
dine indirildiği gibi; Bankanın müstah· 
sile doğru-:lan doğruya açtığı ve vade

leri beş seneye kadar yükselen orta 
vadeli kredilerle, vadeleri beş seneden 
fazla olan uzun vadeli kredilerin faiz· 
!eri de yüzde sekizbuçuktan yüzde al· 
tıya tenzil ediimiş bulunmaktadır. Bu 
nisbet yüzde ct•ıza yakın bir ucuzla
ma demektir. 

Alınan bu tedbir ile bir taraftan 
kooj'eratiflerin himaye edilmesine diğer 
taraftan zürraın, işletmenin demirbaşını 
teşkil eyliyen vasıtalarla teçhizine ve 
Ziraat Vekaletinin zirai istihsal proğra· 
mının tahakkuk ettirilmesine daha fazla 
imkan verilmiş olmaktadır. 

Zirai kredi de faizlerin indirilmesi te· 
şebbüsü yanında, açılan kredilerin ko· 
lay işlemesini ve bilhassa formalitesi· 
nin az bir mekanizmaya tabi tutulma• 
sını esas şart koyduk. 

Bankalardaki mecıduat : 

Ticari hayatımıza ait tedbirleri arz 
ederken bankalardan mevduatın çekil· 

me hareketi hakkında da birkaç keli
me söylemek isterim. Bir kısım vatan· 
daşlar bu ayın başında mevduatlarını 
geri almak için bankalara müracaata 

başladılar. Mevduatın çekilme hareketi 
geçen hafta şayanı ihmal olmıyacak bir 
vüs'atte iken, üç dört gündenberi ev· 
velii durgunlaşmıŞ müteakiben tevakku· 
fa yakın bir manzara göstermekte bu· 
lunmuştur. 

Vatandaşların bankalarımızdaki mev· 
duatları hakkında endişeye düşmeleri 

için hiçbir ciddi sebep yoktur. Banka
larımız, şimdiye kadar muhtelif vesile
lerle bünyelerinin sağlamlığını isbat 
ettikleri gibi, halen de bütün talepleri 

karşı!ıyabilecek bir durum<iadırlar. Va· 
deli mevduatın dahi iadesine devam 
olunması bunun en yeni ve bariz deli· 
!ini teşkil eyler. 

Hükumetiniz, mevduatın çekilme lıa· 
reketi karşısında, talep edilen mevdua· 
tın her halde iade olunmasırı en doğ· 
ru bir yol olarak kabul ctr iş ve bu 
hususta icap eden tertibatı da almış· 
tır. 



Zira i istihsal vaziyetimiz emin 
ve sa,,lam :lır . 

A~:z ark.ıd15hrl'n, 
·~ r, ~ ı, ıh ı V'az.iyetirı1:z cmiıı ve 

. ' ' SJg-i .l ILJJ!" . 

G d• nnJ 1 ·ri üzerirıd" lı ·r h ıngi 
bir sık• 'ı v:ırit d Jilılir. l3 ·rek li ve 
iy' bU lı bir ını'.ı,ul yılıııı ıdrak et· 
m·: ~ı1 .;-:';o.<ı. ~vve!ce d~ auctti
ği ıı gı >', ın ~vc• ı du n• ı z yıl lı k i htiıacı

m ızın ü >t~ndedir . istihsal kudretimiz 
eski d ~v·.-ıcre nisbet edilmıyecek dere
ce.l~ y:i':s~1c 'ir Yalnız so:ı sekiz - on 
yıl için·le ekim s~lıısı asgari bir he · 
sapla yüzde otuz, alınan mahsul ise or
talamı yüzde elli artmıştır. Bu artış 

bazı çeşitlerde yüzde yüzü bulmakta, 
ve hıtta a~maktadır. Geçen umumi 
harpten evvel büyiik şehir !erimizin ek· 
mck V ! u .ı ihtiyacının dışarıdan temin 
eJild :iill'. h!piı:ıiz h ıtırlarız. Bugün ise 
bu}.:lıy d:ı ihraç edecek vaziyete geç· 
miş bulun'.lyoruz. Sekiz .on yıl evveline 
gelinciye kadar yirmi yirmibeş milyon 
kental a'l c ık bulabilen buJ-day rekol
tesi bugün 35 - 40 milyon etrafında

dır ki; ihtiyacımızın fevkindedir. Top· 
rak mahsulleri ofisinin silo ve depola
rındal;:i buğbay miktarı 1:-irbuçuk mil· 
yon kentaldır. Köylü ve tüccar elinde 
de bunan en az iki misli bir stok kal
mış olduğunu tahmin ediyoruz. 

Pirinç, hubi umumide.'! evvel he
men tamamen bir ithal maddesi idi, bu 
gü1 pirbci de ihtiyacımıza yeter dere· 
cede yetiştirmekteyiz ve daha fazlasını 
yetiştirecek vaziyetteyiz. 

Şeker evvelce münhasıran hariçten 
tedarik ediliyordu. Bugün bunu mem· 
leket içind~ ve ihtiyacımızın yüzde yet· 
mifbeşi derece~ .. ıde yapmaktayız. 

Oijf er bütün gıda ve iaşe madde
leri üzerinde de aynı inkişaf ve teza-

-4 -

yüdci göm; ktl'yiz Fındık, kuru üz;i:n, 
incir ve emsali gibi lıugiiıı esds itiba
riyl" ıh•a-; ctti;';imiz m:ıbr·ıl!crimi::in de 
çok k sif w yüks' 1: kalorili gıu; mad· 
del~ri olduğunu urı:.ıtrııamak lazımdır . 

t::t b 1kı111ından u;ı vaziyet ı.Usait 
ve <: ... i.ı ir. !-byvan ııoiktarı yıldan yı

la ,i, lm 1ktadır. Jıı artış 929 a nisbet· 
le yüzd~ kırkı bulmaktadır. Pamuk ve 
yünÜ'lıÜz memleket i ht ıyacının çok fev
kindedı r. 

Bu itibarla yiyim ve giyim madde· 
!eri üzerınde hiçbir endişeye mahal 
yoktıır . Bazı gıda ve ipt idai maddele
rinin ihracı hususunda son zamanlarda 
yapılan takyidat, zuuret icabı değil, 
ihtiyat ted biridir. 

Aynı mülah:ıza ile istihsali eksil t
memek, bilakis artırmak için icap 
eden bütün tedbirleri de almak yolun
dayız. 

Ordumuzun büyük kıymeti : 
Arkadaş l a rım, 

TJtil den:ninin e n göze çarpan 
mühim ve sevindi rici had isesi, Türk 
ordusunuo, bu sene Tra kya mınta

kasında yaptığı büyük manevrala r
dır. Heisicüınburumuz Milli Şefimizin 
de şeref verdiği bu manevralar, Türk 
milletinin hakikaten göğsünü kabar
tacak bir intiza m ve muvaffakiyetle 
cereyan etmiş ve Türk kumanda he
yetinin olduğu kadar Türk erlerinin 
de, ne azim ve ne kudrette olduğu

nu vazıhan göstermiştir. Bunu, hu
zurunuzda iftiharla ve emniyetle söy
lemekle bir vazife ifil ettiğime kani
im. 

Demiryolıı Erzıırıım' da : 
Keza, bu arada yine Tilrk azmi 

ile ve eliyle yapılan demiryollarımı· 

zın bir merhalesine daha geldik. Şi
mendilfer Erıuruma vardı. 
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Burdur' da 

Sı · ı· lıir N~thlos gü ıih 1 '. ufuk-
ta ·ıı s crinıeğe lıa~laılı.,:ı ııııan 

suhu ırt dPrec"si de yavıı~ avaş 
göl f'uyunun \'e tatlı h!r ı lizgilı'ın se
rinliğınde eriyip kaylıolııyor 

l~te o z<ıman içime sonsuz bir 
güzdıiğin verdiği tatlı bir his dolup 
boşalıyor ve sonra tekrar dopdolu 
kalıyor ... 

On yedi baharımın renklerle sen
fosini işlediği bütün baharlarıma yal
nız bu hissi tercih ederim. 

Biran kulaklarımda bir ses çınlı
yor: 

Bırak, Burdurda yolun kaybolsun, 
kendini Burdur bağlarının enginlerine 
kaptır ve onu, bunu değil Burduru 
ve Burdurun çiçekli baharını yaşa ... 

Ne kaldı ki şurada, bu güzel 
memleketten ayrılacaksın, karanlık 

gurbetlere karanlıklarla gitme. Gün
lerine ışık getirecek, düşüncelerine 

akıcılık verecek hayallerini kur bu
ralarda ... 

Eski Yunan ilahlarının ilahelerle 
buluştujlu bu bağlar, bu asma fidan
ları sana taht ve ülke olsun 

Aziz arkadaşlarım; 

Bugünün en mühim mes'elelerinden 
size hülasatan bahsetmiş bulunuyo
rum. Büyük Meclisin işe başlaması 

bize hem kuvvet, hem emniyet verir. 

Biz o kanaatteyiz ki bugünkü 
-dünya badirelerinden, Türk vatanuu 
ve Türk milletini ancak sizin isabet
li karsrlannız koruyacaktır. 

Hisler ... 
i'a:.an : R. T11nr;ağı l 

Gec !eri uzaklarda ı;aıı1 giiz kır
pı~lır; ıı yılJızlr;rı seyret. O ~ ıldızlıı r 

ki, ııcmanı'l clcriıılikler'nde gc cenin 
siyah saı;larına sarılmışlardır. Rır:ık, 

ışıklar l a yıkanan gözlerin onlarn bak
sın. Duha yıkansın .. . Daha ç·ok yı
kansın ... 

Hüzünle karı~ık acaip neş'eler 

benliğini sarsın ... 

işte ben her akşam boşlukl:!rdan 
işittiğim bu sözlerle istasyon bulva
rında d'llaşır ve gözlerime misafir 
gelen uyku ile beraber evime gide
rim ... 

Ey aylarca, hatta yıllarca Burdur· 
dan uzak kalan Burdurlu ve Türk 
yurttaş !.. Düşüncelerinin, fabrika 
gürü!Hileri ve kara dumanlarla göl
gelenmeğe bı.ışladığını hissedersen 
mavi dalgaların göğsüne pırıltılı bir 
inci gibi takılan Burdura koş !.. 

Üzüm bağlarında, yanan ateşlerle 
tutuşaıı geceye dal !.. Bir taraftan 
akşam !lerinliğinde uzaktan uzağa bir 
sürünün çınkırak seslerini, bir taraf
tan dalgaların kıyılara söylediği tath 
ninnileri dinle ve onlarla uyu ... 

Mor renkli üzüm taneciklerinin, 
gül kokusuyla ciğerleri teşekkül et
miş gelinlik kızların inci dişleri ara
sında nasıl kütürdediğini işit. İçinde 
beyaz bir köpük halinde coşan se
vinçle, ruhunu çocuklaştıran sevgiyi 
aynı beyaz duyguda yum:.ıkla. 

İşte o zaman bütün yorgunluk
lardan uzak kalacak ve hayatı pes

pembe göreceksin 1.. 
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Sevgili Daim ••• 
Saatler ve dakikalar bir ağır kıl

bus gibi üstümüze çökerken bu azap 
yetmiyormuş gibi ölümün haberini 
felilketlerin en acısı olarak bana ulaş
tırdılar. Seni seven, seni çok seven 
arkadaşlıırın gibi, gurbetteki seni se
venler de yüreğinin en derin yerin
den vuruldu. 

Ölümün şiir olduğu, ölümün gü-
7.el olduğu ve nihayet ölümün yakış
tığı yerler var. Fakat sen ölüme hiç 
yakışmadın Daim ... Sevenleriyle; 
sevilenleriyle ve seni unutmaları güç 
olan minimini insanlariyle arkada bı
raktığın bu alem, şimdi boş, sessiz 
ve sensiz pelı: yetim kaldı ... 

Ölümün melfili çiçeklere, yıldız
lara ve göniillerimize sindi. 

Seni unutmak nekadar güç ... 
Ve seni unutmıya çalışmak ne 

kadar acı ... 
Seni ebediyetlere götürmek için 

gönüllerimizi mezar yapsak ta nafile. 
Değilmi ki; gönüllerimizde bizlar gi· 
bi vefasız ve fanidir .. 

Sana, ismini bir siyah çelenk gi
bi sunmayı daha güzel buldum. 

Sevildiğinden emin olarak ebedi
yetler içinde sUkClnla ve vekarla uyu 
sevgili Daim. 

Nari Ôzmen 

Elegie 
Geni" yaşıııda ölen Şefik'in laıe 
ve ebedi ruhuna ... 

Uzalc, çok uzak diyar belirdı gözlerinde, 

Solan dudaklarında idi (gülüş) ler vardı. 

Gem vurmuştu ar:ıurıa (Ayrılık) &özlerinde, 

Düny.9; çarpan kalbir.e yaşamak için dardı •.. 

Hafif sarsıntılarla odanda ışık söndü, 

BakışJ3rın derinde sonsuz enginliğinde. 

Göı}sünde uçan ~ri başka yollara döndü, 

Yeşiller arasında solan, titrek renginde •.• 

Akşamın yaslarına (dua) !ar örüliirlı::en, 

Paşında sevdiklerin hislerle a~lıyordu. 

Gece; yıldızlariyle, seherine yürürken, 

Altın ışılcların yoluna bağlıyoıdu .•• 

Saadet, düğümünü kalbinde kilitledi, 

Müsterih UJU genç kız, ebedi mabedinde. 

Sevdiğin sewgisine (gülüş) ünü ekledi, 

AyrılıQın o sonsu1, .!!İlinmez seherinde •.• 

lbrahim Zeki Öcal 

i':~::.ı;;~ ~~Ji~f.~:.~ltıtif.:~'-'''~!:JJ~;w;:~:t~''i:;::::;.::fi\:KW'J~::::f.:Ji,t:~f~i:~=<~J~~!~ 

ı Kızılay Ka~agün Dostudur. Kızılaya ı 
jj Aza Olunuz ... w~ 
• • .• ~-rı··~..... ~·:o, ...... ""-: . ~ , ~" .. -;!ıtı; ··~~ "').! •• .;......... • ;.~; . !.-:'~";~~/;~ ll.lg1Ji'.ii-';'-·:'·!··~!~!,·D:-~.-~~~~J!$1:.~~~~f...-.j!'J.,:·ı!·:ı.B:.~:t·~·::·~';;'.··~·--. 
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ısır'd eye 
Askeri Heyetin Ziyareti Münasebetiyle 

Ağustosun 17 inci Perşembe gü
nü Hasan Hüsnü Zübeydi Paşanın 
riyasetiyle dokuz kişiden mürekkep 
askeri bir heyet Mısırdan Tiirkiyeye 
ziyaret için lıareket etmiştiı., · Heyetin 
Mısır kralı Faruk hazretlerini ziyare
ti esnasında (Kral Fnruk) şu sözleri 
söylemiştir : 

"Vazifenizde rrıı,ıvaffak olmanızı 
eltafı süphaniden dilerim. Siza en 

. büyük vasiyetim şudur ki; Türk -
Mısır gençliği arasında meveddet, 
muhabbet, ülfet, sadakat, · dostluk 
rabıtalarını ziyadelendiriniz. Türk -
Mısır gençli ği yekdiğeriyle kardeştir. 

Şiz kardeş memlekefüıre gidiyorsu
nuz . O aziz vatanı eviniz gibi bula· 
caksınıı. Ru seyahatinizden ilmi, 
ameli istifade teminine çalışınız.,, 

Heyet vapura binerken Türk -
Mısır milli marşları çalınmıştır. He
yet Çnnakkaleye varınca meçhul as
ker abidesinin önünde necip Türk 
milletinin cihan harbinde göstermiş 
olduğu yararlıkları aziz vatanlarını 

müdafaa için kahramanca göğüs ger
diklerini bildiren nutuklar söyliye
cekler, çelenkler koyacaklardır. Me
rasimden sonra İstanbul yoluyla 
Trakyaya hareket edecekler ve Trak
yada yapılan manevraya Avrupa ate
şemiliterleri gibi bunlar da iştirak 

edeceklerdir. 
Mnnevradan sonra Milli Şefimiz 

ulu İsmet İnönü'ne Mısır Kralı Fa
ruk'un selamını takdim edeceklerdir 
ve Erkanıharp reisimiz ulu Fevzi 

Çakmak'ı zıyaret ve arzı tazimden 
sonrn bütün harp mevkilerini, silah 
depolarını, Tayyare fabrikamızı ge
zecelderdir. Ankarayı ziyaretlerinde 
şanlı Cümhuriyetimizin müessisi ulu 
Şefimizin ruhaniyetleri huzurunda 
tazimle eğilecekl erdir. 

Yüce vatandaşlarım, 
Bugün Mısır hükumetinin nüfusu 

yeni tahrire göre onaltı milyona ya
kındır. Ordusu ondolıuz bin asker
den ibarettir. Yakında otuz ve yahut 
kırk bine bııliğ olacağım Mı sır gaze
teleri söylemektedir. 

Cümhuriyetimizin son tahrire göre 
nüfusu onsekiz milyondur. Hemen he 
men arada pelrnz bir fark görülür. Bu 
gün _ ordumuz yüz doksan bin asker, 
yeni tarz mühimmatı harbiye ile 
mücehhezdir. Ulu Şefimiz İsmet lnö
nü Çanakkalenin tahkiminde veciz 
hitabesinde : Yurtdaşlarım, kapıları

mız açık olduğu halde sizi her türlü 
tehlikeden muhafazaya çalıştık, uyu
madık. Evlerinizde sizi rahat rahat 
uyuttuk. Çünkü aziz vatanımızı mü
dafaa için her türlü tedbirleri aldık. 
Biz medeni hükumet.iz, medeni hü
kumetler komşulariyle iyi geçinirler, 
biz de komşularımızla iyi geçiniyo
ruz ve geçineceğiz. Bizim sulhçu bir 
devlet olduğumuzu bütün dünya tas
dik etti. Aziz vatıındaşlarımıza teca
vüz edecek bir milletin dersini ve
receğiz. 

Yüce vatandaşlarım, 
On dokuz bin askerin bütçesi 
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bizim yüz doksan bin askerin billçe 
sinden fazladır. Bunu Mısır gaz€lele 
ri askeri heyetlerinin Türkiyemi~.e 

hareketleri m!lııasebetiyle yazdılıır. 

Aynı gazete> r ve diğer mahfiller 
Türkiye cıımııuriyetinin onbeş sene 
de kavuştuğu y!lz yıllara sığabilecek 
ilerleyişi her fırsatta anmaktadır. 

ll:ıll:ı iki sene Pnel ıııelı"us ir.ti
hahımln s:ılıık !\inliye \'ekili .\lııııct 

Malıil' l'uşa on hin ki~inin öniinde 
şanlı Cüııılıııriyetiınizııı ternkkısine 

misnl olarak şunu töylemiştir : 

uçalışalını, ı;alışnlıııı biz de Tiir~ 

kiye Ciimhııriycli gilıi terakki ede

lim .• Oemişlir. 

Tabii her sahadaki tcr:ıkkimiL mi! 

lctç,e. lıiiliin fılcıncc nı:ılumdur. 

Ey hugiinün demir kollu orılusunu 

yetiştiren Erk:1ııılı:ırp reis ' miz ulıı 

Fe\·zi Çakmak ! 

.\lem seni bilJi, yctişlinli(:;-iıı do

mir;kollıı or<lumuz hiilün <lüııyay:ı nü 

mune oldu. llele iki sene enci Trak· 

yadrı Avrııpa <levlellerinden g-ıılen 

o&uz altı nteşeıniliter önünılo imtihan 

verdin, vnpmış olduğun manevrada 

muvaffak oldun. Bu manevra biilün 

dünyn)ı hayretle hırnktı. Artık Avru 

rndon öğreneceğimiz lıir~oy kalmadı 

ğ'ını Avrupa nteşcmiliterlori söy!e<lilcr. 

Ey ulu kumandan 1 

Buı,tiin ı<eni lıiiyiik kuııınnıl:ııılar 

7.İyarct cılcrek senden <lers alıyor; 

• nice t!evletler, öniinılo boyun rğıli ve 

eğecek. Yaşasın ulu reisimiz. Necip 

1'ürk tarihi senin gibi knlıranııın !Jir 

Erkl\nıharp reisi kaydetmedi: Sana 

Kayapınar 

Ağlar durur her yosun, 

Ucundan bir su damlar. 

Damlalar diyor : "Su•un, 

Zaman burda ak,amlar." 

Türkü •öyler her damla, 

Sonu gelmez bir gamla. 

Sırma ışıklar ördü, 

Güneı şimdi dallara. 

Pınar g'.lrubu gördü, 

Büründü de allara. 

Çayırlar yeıil ipek, 

Yıldızları ifecek. 

Şırıl, şırıl gümüş su, 

Duyurdu da sesini. 

Bir •öyledi, bir durdu, 

Gönül hikciyuini. 

Gece sular elmastan, 

Ürperirler temastan. 

Fikret Oemirsoy 

y.ılnız asil ve necip Tiirk milleti (le

ğil, bütiiıı dünya medyunu şükran. 

Askerlerinle, zabitlcrinle. yüce kuman 

danlarımızla ynşn. 

Y nşasın lıü yiik 1 ııı·imiz . 
Yuşnsın yüksek Türk milleti. 

Ahmet Hamdi Kasaboğ~u 



_, 
Emekli öt. Mehmet Ditelc.'in deft•rindeo : 

Köylerimizi 

KURNA 

Yaz mev•iminde Burdurluların şen 

k:ıhkahalarına sahne olm,.ktadır. 
Kocapınar'ın beş dakka kadar yuka

ruında büyük bir kayadan Sıtma pınarı 

denilen güzel bir su çıkmaktadır. (Sıtma 
pınarı) diye anılması, sıtmalı halkın ıu
yundan yıkanmasiyle sıtma hastalığının 
mündefi olmasından ileri gelmiştir Su 
muayene ettirilmiş, içerisinde fevkalade 
bir madde görülmedij!inden (Sıtmayı def 
etme) keyfiyetinin evvelden denm eden 
bir itikadın neticesi old;ığu anlaşılmıştır. 

Köy, şose ile evvela Burdura, sonra 
Çine Ye şose üzerinde Antalyaya kadar 
umum köylere bağlıdır Krngaz, Çine, 
Mandırna, Sala, Lengüme, Kışla köyü en 
yakın komşularıdır. Kravgaz, Çine bir 
buçuk, Mandırna, Sala, Lenıüme, Kışla 
birer saat mesafededir . Kravgaz cenubu 
garbiıine, Çine cenubu şarkisine, Man• 
dırna, Leogüme, Sala şarkına, Kışla şi· 

mali şarkisine, Burdur'da şimaline düser. 

n 

Köy civarında hiçbir asarı atikaya 
benzer taş ve saire görülmemiş hafri
yat ta yapılmamıştır. 

Köyden, Gökpınar ve in suyu birle
şerek dere halinde garpten çimali 
şarkiye akar. Dört değirmen ile bir 
kereste fabrikasını döndürür. Burdurun 
da bağ, bahçe ve tarlalarını sular. On 
yedi buçuk kilometrelik bir mecra takip 
ederek Burdur gJlüne dökülür. Yazın 
auyu biraz azalır. Kışın ve baharın yağ
murların yardımiyle kabarır. Bazan kuv· 
vetli seller vücuda getirerek hasarat ta 
yapar. 

Göl ve maden suyu yoktur. 

Y a{tmurlar : 

Senenin her mevsiminde yağar. Yat· 
mur getiren rüzgar Lodoa •e Poyrazdır. 
Garpten esen ve Aydınyeli denilen rüz
ııarda kuraklık yaı>ar. Fada devam eder-

Tanıyalını ... 
Yatan : Münir Parnukçu otlu 

se mahsulatı kurulur. 
Toprağı , kireçli ve kil!\~:·. Kumla 

toprak yoktur. Köylü gübreden istifade 
ederek son zamanlarda sebzeciliğe, k"!On
dir %eriyatına da önem vermiştir. Hubu· 
bat ekimi ba;lıca meşgaledir. Gülcülük 
te ıne•cuttur. 

Ehli ı'ıayı:anlar : 
Koyun, Keçi, Sığır, Merkep, Kıorak 

köylünün ancak ihtiyacına yetecek ka
dardır. Kazanç temin etmek için hayYan 
beslemeği iş edinen yoktur. Yağ •e Pey
nir 4ehirden temin edilir. 

Vahşi hüyVanlar : 
Dağları ç•plak olduğuı.•'.an Kurt, Til

ki, Tavşan, Sansar ;:ız bulunur, .ılki, Ör• 
dek , Sansar avcılığı yapılır. 

Maden yoktur. 
Taş ocakları : 
Yapıcılıkta kullanılan taşlar Burdura. 

umumiyetle Kurna'dan götürülür. Kireç, 
ispinik, boz taşları pek çoktur . 

Vesaiti nakliye : 
Manda, Öküz arabaları ve Merkeple

dir. Diğer çeşit ·nakil vasıtası yoktur. 
Maarif: 
İnşa tarihi meçhul bir "nektep binası 

mevcut iıe de hareketiarzdan sonra ya
pılan mektep te Abbaı oğlu Rıza bila
here Hasan Hafız, aha!: t:ı.rafından üc
retleri verilmek suretiyle gayriresmi ted· 
risat yapmışlardır. Bunlardan birinciıi 

resmi mekatip ;ptidaiye muallimi olmuş 
ve Başköy wuullimliğinde de l:ulunmuş
tur. Bunlardan baş'<a eıki liikabiyle leble
bici oğlu şimdi 5tı etmenlikten ell'ekli 
Nuri ile halibuır İnünü okulu öğretme
ni Ali Tunçağıl dıı öğretmenlik yapmış
tır. 1938 - 1939 ders ıene•iade içiııde 
tedriHt yapılan modern bir okul bina11 
da meydana getirilmiş bu binanın inşa 
ve ikmalinde de yukarıda adları geçen 
Kurnalı Hasan Ayan ile Ali Hafız'ın çok 
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Burdur' da Kıtlık 
Bia ikiyJz altmışbirde ıeneler, 
Kıı, _oğlana emzik vermez aaalar, 
Viran olmnş mamur evler, binalar, 
Karaya b>yandı eller bu ıene. 

Yaradın bir fır:at verince, 
Nazar kıl dünyaya feleği çarka, 
Verirler buğdayı ikiyüz kırka, 
·Hiç gör&lmedik haller bu ıenr. 

• 

Döner değirmenl~r göı firakına, 
Babı yetmez oldu din d:reğine. 
Fakirlerin endi dert yüreğine, 
Yanacak abalar çullar bu sene .. 

G:3l::u;,y "' gı .. ·~ı<x ~:S<~$l .ıu;u,ı , ~ 

yardımları dokunmuştur. Köylünün ma
arife karşı ıevgisi çok yüksektir. Okul 
bir muallimli ve bir denelidir. Öğret
meni Burdurla İımaildir. 

Köyün tarihi teaiai : 
Köyün ihtiyarlarından yapılan müra

.,aatlardan da köyün kuruluşuna dair 
malumat alınamamıştır. 

Giyim: 
Erkek çeket yerbe bi, kepe, 

pantalon yerioe bir mcnevrek giyer, 
ilırerine de kuşak kuşanır. Üstüne de 
bir mintan giyer. Kadınlar, bir don, üze· 
rine bir mintan giyer. Daha sonra da 
lıir baş 11rtüıü (lrtünür. Giyimler umu
~lyetle yerli kumaş Ye bezlerden yapı
... Keaıllleri hala, kilim, •eecade n 

Aq:a:ian, kepekten kayııadırlır a~r, 
Mu'unet kiaıe bitirme:a işi. 

İlı:i okka arpaya verirsin beşi' 
Aılaca doğrulmaz beller la une. 

Yine böyle iken salılayıp giıı:ler, 

Allahtan korkmadan ilçyilıü bekler • 
Döner kapılarda gelinler, lıızln, 
8ılmem neç~ olur haller bu seae. 

Neçeler var eksik tutar kilesin, 
Eder her işine türlü bilesin. 
O kendi başın'l bulur belasın, 
Pek acayip oldu eller bu sene. 
:~n.TS?. : ..;.·~~·~sı;. ~.(U.t':.!ıt . c.C .gl:Q.SJ( 

saire işlemezler. Düğün, sünnet, cenue, 
mnliit işleri Burdurun usullerinin aynı
dır. 

Ahlakı : 
Köyde hırsızlılı:, fuhuş yoktur. Halk 

umumiyetle temiz ruhlu ve milli terbiye 
esaslarına uygun yetieır.ıişlerdir. 

Derecei servetleri : 
Ekseriyetle köylü orta hallidir. Çün

kü :>razi dardır. Hasan Ayan, Ali Hafız 
gibi daha birkaç komşu iyi hallidir. 

Evler : 
Ekıeriyetle taştan ve iki katlıdır. Alt 

kat ahır, üstii de oturmağa mahsustur. 
Üstü damdır. inşa tarzı ııleladedir. Bir 
kaç yıldır 11bhl ev İnfa&tı bu köye de 
ırJrıai9tlr. 



NeÇeJer var kile~iri bak tutar, 
lma~ın hıfzeder kendin ıık tutar. 

ıffife ehıe7. her i'ini sık tutar, 
Bö)le kimseleri tansı hoJ tutar. 

Öz kardeşin olsa hai:ni bilmez, 
Bin kile buğdayda:ı bir tane vermez. 
Sana ikrar eder söziinde dıırmaz, 
Kati yaman oldu eller bu s;ıae. 

t 
ıı 

Baha yetmez oldu barçaja, fite, 
Türlü bir ulaflar '1) katıldı denre. 
Yenilmez kör nefes kırıldı çene, 
Zehirden acıdır yıllar ba se;ne. 

Herkes kuıurunun ıaarııaa yınliı, 
Hazreti Yusufun vaktine döndü. 
Kendini bilmiyell uludan sandı, 
Çeker zahmetleri çöller bu sene. 

( 1) Yulaf 

Maniler 
Elmayım alma beni, 
Sevdaya salma beni. 
Götiır sarrafa göater, 
Kalp iıem •ima beni. 

Sarı kavun dilimi, 
Uçurdum bülbülümü. 
Çıkıam datlar baıına, 
Arasam sevgilimi. 

Datlar mavili kaldı, 
Kuı uı;tu yavru kaldı. 
Derdimin kilidi sendin, 
AfılmH hatlı kaldı. 

Toplıyın : Mustafa Demirsoy 

Şu c/atlar olmasaydı, 
Lalesi solmaıaydı. 
Ôlüm allahın emri, 
Ayrılık olmasaydı. 

Sarı' kal'un dildin mi? 
Dilmesini bildin mi? 
Ben askere gidince, 
Kıyn:etimi bildin mi? 
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il Haberleri : 
Ay İfinde 

Meclisin tatili münasebetiyle Bur
durumuzu şereflendiren Meb'uslarımız 
Vilayet merkezinde, kaza ve köylerde 
tetkiklerde bulunmu.], köylünün dilekle
rini dinlemiş, onlarla hasbühallerde bu
lımmuşlardır. 

Meb'usumuz 1 Necmi dilmen Halk 
evi salonunda yüzlerce hemşeriye Türk 
dili inkılabı mevzuu üzerinde hir buçuk 
saat devam eden kıymetli bir konfe· 
rans vermiş, sürekli alkışlarla karşılan
mıştır. 

Abdülhak Savaş 
Vt.li Abdtilhak Savaş vekalet em• 

rine alınmış, ayrılırken hirçok sevdik
leri tarafından uğurlanmıştır. 

Yeni Valimiz 
lstanbul Emniyet Müdürü iken ili· 

mize valilikl.e tayin edilen Sadrettin 
Aka Burduru şereflendinniş, halkın coş· 
kun tezahüratiyle karşılanmıştır. Öde· 
vine başlıyan sayın valimiz ilk günler
den itibaren hemen memleket tetkikle
rine geçmiştir. 

Saat kulesi 
Hareketi arzdan yıkılan, yirmibeş 

senedir yapılamıyan s1at kulesi hayır 
sevenlerin büyük yardımlariyle yapılmı· 
ya başlamıştır. Saat 1600 lira verilmek 
suretiyle Almanyadan getirttirilmiştir. 
Az zamanda ikmali mukarru olan ku· 
le, memleket için şerefli eserlerden ola
caktır. 

Yangın 

8 Eyliil sabahı saat 6 da kuyumcu 
Bürhanın evinde başlıyan yangın neti
crsi ev ve eşyası tamamiyle yanmıştır. 
Memleket itfaiyesi ile Topçu Taburu• 
nun fedakar askerleri ve yangından yıl· 

mış halkın yardımlariyle yangının baş
ka binalara sirayetine meydan veril· 
memiştir. 

Evimiz yardımiyle hamiyetli halkı
mız kendisine lazımgelen yardımı yap
mıştır. 

1 A~ı kayıplarımız 

Burdur Cümhuriyet okulu öğret· 
menlerinden temiz ahlakı ve kıy

metli mesaisiyle tanınan ve Halk 
evinin Kitapsaray kolunda seneler· 
denbcri çalışan değerli Daim Kara 
göz 25 Ağustos Perşembe günü 
dünyaya gözlerini yummuştur . Ai
lesine ve sevenlerine bö.şınız sağ 

olsun deriz. 

Burdur Ortaokul Türkçe öğret
meni ve mecmuamız yazı işleri 

müdürü olan ferağali nefisle vatan I 
ve millet işlerinde yılmadan ve 
bıkmadan çalışan temiz nasiyeli 1 
A. Selçuk Köseoğlu 18 Eyliil Pa· 
zartesi günü akşamı saat 19 sıra· 
lar:nda Memleket Hastanesinde 
ebedi uykuya dalmıştır. Aziz ölü 
layık olduğu merasimle ebedi 

1 metfpnine götürülmüştür. 
K~nd'.sini çok seven halkı.rnıza 

1 ve aılesı efradına başınız sag ol· L deriz. -' 

Burdur Halkevi Tarih, Dil, Edebiyat 
ve kitapsaray Kolları Tarafından 

Çıkarılır 

Yazı lıleri ve Mes'ul Müdürü 
Diş Hekimi 

Feyzi Bayraktar 



C. H. P. 
BUR9UR HALKEVf 

NEŞRiYAT! 

9AYI 
1 

Evimiz 
Kitapsaray Fihristi 

19 - Eyifıl - 1939 
BURDUR 
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Sayın okuyucular : 

Halkevimiz kitapsarayında mevcut eserler fihristi, çok 
kullanılmasından yavaş yavaş harap ve yok olmıya yüz tut
muştur. Bu neşre başlıyacağımız matbu ve el yazılı kitap
ları hem bütün okuyucularımızın gözü önünde bulundur
mak hem de kitap meraklılarına kolayca fihrist edindirmek 
maksadiyle yüksek Genel Sekreterliğimizin emrettiği esas
lara göre bu bulmacı tanzim ettik. Sekizinci sayımızdan iti
baren bitinciye kadar neşre devam edeceğimiz bu kıymetli 
sayı ve tefrikalarımızı biriktirmeeizi dileriz. 

Burdur Halkevi · 
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A. Kitabırı adı D.Ç. Cilt Miiellifi Slt. Nerede 6aaıl. Nereden wel. s.-
2 TOrk l6tah T.a.h 1-2 H Kbım Kadri 580 1921 
3 :i.,.:ıı:ı lu.Q'•ti 1. 2 3 Kaşlarlı Malı - 1()5 latanbul Darlll- ll3S 

Tlrk aut hlllfetllallye 
4 lngilirzce -Türk 

çe IOtat 
1 Ahmet Vahit 720 latan bul 1924 

S Hibetlllhakayık 2 N. Aaım "e ar. 113 lotan bul 1 34 
6 Halk tlirlerinin 

•ekil -re -rezni 
1 Ahmet Talit 166 De•let Mat 1928 

7 Aşık Kemali 1 T. M. Yaman 62 KaatamonuVM Kuta· Halkevi 1935 

8 O.mania müel-
llflerl 

1 Buraalı M. Tahir 192 lıtanbul Mt 1338 

15 Öztürk adları 1 Akın Karao&-uz 101 Zonguldak Ka- Zonguldak H E 1935 
kılavuzu raelmaı 

16 Otula öğüt Mutlalı Sabri 15 Ankare Ulua 1935 

23 Yu ı an edebiyat 
tarihi 

1 1. Hikmet 178 Devlet Mt 19211 

60 Ôzdile doğru Türk 1 C . Gültekin 34 Samsun Ahali 1935 

87 Tarih utandı 1 
(Milli destan) 

A . Z. Müçteba 23 Devlet l\tt 1933 

94 Edebi yeniliti. 1 lsaail Habip 322 1931 

95 Dante ile ilk 1 Nüzhet H. Si- 106 1934 
tema• otlu 

'6 Şaheserler 1 Vaıfi Mahir 253 1934 
antolojiıl 

106 Othello (Piyeı) 1 (Şeklaper )Refet 355 1934 

106 ltalya edebiyatı 1 Halit Fahri 127 1934 

107 Yıllıınn dili 1 Fuat Halüıi 74 1933 

108 Kllçük erkekler 1 Mefharet Nazmi 350 . 1931 

110 Sakarya (Piyeı) 1 N. H. Sinaaotlu 134 1934 

111 Horatlua(Horaa) 1 Maarif Vekileti 247 1931 

123 Tiirk edebiyat 1 Ali Canip 659 1'31 
antolojlıi 

124 Edebi yeniliti . 1 lsmail Habip 548 1932 

125 Tllrk edebiyat 1 lluatafa Nihat 427 " 
1934 

tarihi 

148 Uluaum, ülküm 1 M. T. Gerçek 31 Bilecik Mt Bilecik Halkni 1935 

160 Erciyeften ko- 1 Behçet Kemal 125 latanbnl Maalllm A Halit 1932 
pan çıt kitape•I 

170 Geceler 1 Necmi Giiney 49 Silecik Mt Bilecik HalkeYi 1'3S 

172 Datıatani Ah- 1 Ahmet Talit 112 Çangırı Mt Çansırı l93S 
met Heraml 
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ıa• Kılayuzdaki ke· Türk 1 Ahrr. et 1-'alit 166 Ankare Uluı Ulus gazetesi 1935 
limeleri nasıl k. 

115 Ömer Seyfetti· 1 Ali Can'~ 238 Ahmet Halit,M. A. Halit Ktp. 
DİD hayatı ve 
eaerleri 

illi (8alıkeıirde) 1 İ. !-" akkı Okay 78 Balıke•ir Mt Balıke•!r H. E. 
Çepniniler 

ıa7 Balıkeıirdehalk 1 Osman Bekir 32 
inançları 

190 Karşılık kılavu. 1 G. Aatep H. E. 125 G. Antep P. M. Antep Halkevi 

199 P1'andella 1 Şemsettin Tali;> 158 lıt. A: İhsan M, 1933 

211 Göethe 1 Hasa• Ali 399 İst . R, mzi Ktp. 1932 

212 Türk edebi ya- ı H-.fil 159 1933 
tına toplu bir 
bakış 

2'l6 Cep kılavuzu 1 Türkdili K . 371 De'l'let ).fat Türkdil K. 1935 

227 Atatürk 1 Salabet Gün gör 110 Maarif Mat. 

228 Sille halk şair. 1 M. Zeki Dalboy 47 Konya Mat. Konya Halkevi 

237 Tunadan batıya 1 İıır ail Habip 256 İstanbul 

\239 Atatürk 1 1. R. Işıtman 16 Ulus 

243 Dil ozanı di- 1 Merzifon H. E. 28 Merzifon Merzifon H. E, 
yor ki 

244 Makber (Ölü) T.a.h 1 Abdülhak ham it ısı fıtınbul Muıtafa Koçay 1340 

246 Milli edebiyat Türk 1 Aydın aİktvi 32 Aydın Ticaret Aydın Halkevi 1935 
(Konferanı) 

251 Güneşi yakan- 1 İlhan f' e k 92 fzmir 
tarın ıelıimı 

261 Diyarbakır hal- 1 Pertev uıı~•rı 101 Diyarbakır Diyarbakır H.E, 193S 

kiyatı 

282 Çoban şiirleri s Ru<en Eıref 305 İstanbul 19~ 

302 Ömer Seyfettin 1 Alı Canip 238 Ahmet Halit 
hayatı ve eıer. 

305 Türk adları 1 Besim Atalay 84 Ankara 1936 
310 Kıra! Edip 1 Kemal Emin 112 Maarif mı 

330 Deliktaşlı Ruh- "ı K. Özyalçın 227 Sivas Kamil Siv~ı Halke'l'İ 1936 
, ıJ&ti 

336 Geçmişte Türk· 
çeci Ali Rıza , 

1 Bursa Halkevi 32 Buraa Nebi Bursa ffalkevi 1936 

346 Ata 1 kimuranBozlur 30 An. Cümhuriyet 1935-

347 Oğula öğüt 2 M ' ilah Sabri ıs Ankara Uluı 193S 

361 Biiyük harpten 1 F eridua Fazıl 68 
._rakiler 

41) D. Ç. Dil {epdi 
0) T. a. b, Türkçe arap hırflerô demektôr. 

----------



Halk evleri Dergileri 
Halk evi Derginin adı Haikevl derginin adı 

Adana Görüşler Gircıun Aksu 

Afyon Taşpınar Isparta Oa 
Amasya Yeşilırmak lzmir Fikirler 

Antalya Türbkdeniz Kayseri I.:rciyeş 

Artvin Çoruh Konya Koaya 

Bafra Altmyaprak Manisa Gediz 

Balıkesir Kaynak Mersin lçel 

Burdur Burdur Milis .,. .,,,,. Yeni Miliı 

Buru Uludağ Muila Muij;' 

Çenım Çonıml11 Nitde Akpıur 

Oeniıli inanç Nilı:aar Ülker 

Diyarb.ı.ır Karacada{ Trabıon lnaA 

Elizı&" Altan Sams•n 19 Mayıa 

lmiaıtsıi Yeni türk Siaop Oiranu 

Eminöniıi H.B.Haberleri Sivu ıv E1ıoı 

Erıuıruaı Atayol11 Urla Ocak 

Eelciıthir HalkeYi Yo:ı:ıat Boı:ok 

G. Aaa, a..,rıaar Z0tt,.ldlılc Karaelnıu 





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
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