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Burdur 
C:~1-L'.L' l 1 

Yolumuzda Emiyetle Yürüyebiliriz ! 

29 Teşrinievvelde Ciimhuriyetimiziıı 
16 ıncı yıldönümiinü kutlulayacağııı•ız 
günlere yaklaşıyoruz. Bu şerefli bay
ram bütün Türkler için en büyük gün· 
lerdendir. Cümhuriyet bu topraklarda 
ilan edilinciye kadar milletin hakiki 
hakimiyeti, İradesi mümkün olmamış 
bütün hir ülke : 

16 sene gibi kısa bir zamanda asır
lara sığmıyan medeni, asri ve yaban
cıların hayretini mucip olacak bir te
rakki görmemişti. 

Cümhuriyet güneşi bu ezeii Türk 
diyarına doğduktan sonl'a her sene 
onun feyiz ve yardııniyle medeni kal
kınması sür'atle iııkişaf etmiş ve ::;u
nun sayesinde her yönden tarifi tavsif 
edilemiyecck büyük ve ölmez ilmi, İç· 
timai hayat inki~af ve terakki etmiş, 
sınai ab:d ·!er kurulmuştur. Bu gün 
bu canlı eserler bütün milletin 
göz ve dimağlarında silinn ez minnet
tarlık VP havranlıklarla kdmıımı~, kud· 
retli, basiretli clevlete bütün varlığiyle 
cand1n bağlılığını temin ettirmiş ve 
inandırmıştır. 

Cümhuriyet hükumetimizin dikkatle 
yürüdii;ü mubddcs gaye ve yoldaki 
muvaffakiyet sırlarının başlıcası : Mert· 

Feyzi Bayraktar 

likle büllin dünyanın < JLniyet ini kaan
mış olması, sözlerine sadık bulunması, 
aziz milletine en adil ve iyi hareketleri 
kabul ve tatbik etmesiyle husule gel· 
miş hakikatlerdendir. 

Büyük Mıllet Mecfüinin yaz devre
si tatilinden sonra muhterem Başveki· 
!imiz Refik Saydam'ııı o kürsüden irat 
ettiği nutuk yine bunlardan bir parçadır. 

Bilhassa son zamanlıırda Avrupada 
ba ş lıyan harp karşııında ,chirli ve köy· 
lii vatandaşlarımıza verdiği öğüt anlı.t
tığı hakiki yollar dikkatle takip ve 
tat1lik edilecek~diisturlardandır. 

Bu yiiksek gayeleri anlatan, düs · 
turlara hiçbir fikir ilaveye lüzum olma
makla beraber kat'iyetle ttkrar izah 
etmek lazımgelirw hgür; bu ay ve 
mevsimlerin mutat hayatımızda, bütün 
şehir ve köylü halkımızın iş ve güçle
riyle lıel' zamanki gibi ırugul olmala· 
rı lazımdır. 

Sanatkar ve tüccar kardeşlerimizin 
hayatlarında değişikliğe ve düşünüş bo
zulmasına hiçbir sebep yoidur. Her 
zam:rn vazifelerini yaj'an çiftçi yurttaş
larımız ise tam ekim mevsiminde eski· 
si gibi işleriyle uğraşacak z;,mandadırlar. 



-t-

Selçuk lhtif alinde 
Nuri Ermiş'in Söylevi 

Çok aziz kardeşlerim, 
Yeis ve elem içinde çırpınan ruh

larımızın huzurunda yaşadığımız ıı-ünler 
içinde aziz arkadaşımız Selçuk'un ru
hunu taziz maksadiyle yüklendiğim va· 
zifede çok yakın seYgilcrin kaynaştığı 
bu birlik içindeki beraberliği ifade ede· 
bilmek kudretini kendimde görmüyo
rum. itirafı kusur eder, ruhunun şad 
olmasını ve cümlemizin de başlarımızın 
aağlığını dilerim. 

Uzun bir zaman arkadaş ve kar· 
deşlik yapmaklığım dolayısiyle aziz 
Selçulc'un temiz nasiye ve ülküsü ha
yatını ifade edebilirsem ve gençlik te 
o mütevazi Selçuk'u taziz ederse o 
muhterem ölünün ruhu şadolur. 

Aziz kardeşlerim, 
Hepinizin ve hepimizin görüşüyle 

Dünyanın bazı yerlerinde barut ve 
kan kokularının nasıl devam edeceği, 
nereleri saracağı henüz belli olmadığı 
fU anlarda bütün Türk yurttaşların, 
çiftçilerin de çift, çubuklariyle uğraş• 
ması ve her hangi ihtimaller karşısın· 
da eskisinden daha fazla zeriyatla uğ· 
raşarak gelecek zamanda iyi mahsul
ler idrak etmeleri çok doğrudur. Bu
nun için rençherlerin eksikleri vukuun
da her şeyimize daima müzaheret elini 
uzatan o~vletimizin yardım edeceği 
ıüphesizdir. 

B!Syle adil, müzahir, bütün gittiği 

yolu bilir bir d'!vletin efradı olan bi:ı:· 
lere düJ'fo v.ııife : Normal hayatımıza 
devam etmek ve emniyetle yürümektir. 

Selçuk Burdura geldiği günden üfulü· 
ne kadar hilmiyet ve muhabbetle ta· 
nınmış ve ıevilmiş olan bir insanı kit.· 
mildi. Okuyan, anlıyan ve okutan ve 
anlatandı. Boş bir zamanı yoktu. Onu 
ne kahvede ve ne de uzun zamanlar 
dışarıda göremezdik. Mektepte vazife· 
sinde, Halkeviniıı Kitapsarayında kitap· 
!arla kucaklaşmış olarak bulabilirdik. 
Kudretli, müşfik bir muallim. kıymetli 
bir Türkçeci idi. Okulda yavruları na 
baba şefkati gösterir, tek bir talebe
nin izzeti nefsi kırılır diye titrerdi. Ve• 
receği dersi öğretinciye ve daha doğ· 
rusu hıızmeltirinciye kadar uğraşır ve 
didinirdi. Görüşü kuvvetli, duyuşu ye
rinde bir felsefeci idi. Halkevimiz Bur· 
dur dergisindeki kendine has üslubiyle 
yazılan yazılarına atfınazar eylemek bu 
azızın mesleki kudretini gösterebilir. 
Değerli bir halkçı, koyu bir milliyetçi 
idi. Halkevi, Türklük ideali idi. Evimiz 
hakkındaki bağırış ve çağırışları hala 
kulaklarımızda çınlıyor. Türklük ideali· 
nin bütün köklerine nüfuz ederek dal· 
!andıran ve şahlandıran söylevlerini 
duyuyor ve hatırlıyoruz. ince ruhlu bir 
şairdi. Derin bir nüfuza malik bir 
edipti. Şiirlerinde ve nesirlerindeki in
celik kavrayış ve tasvir edişi okuyan· 
!arı teshir ~der. Ne bileyim işte hepi· 
nizin ve hepimizin gördüğü, bildiği gi· 
bi yaratılmış ekme! bir insandı. 

1317 yılında Sandıklı'da orta bir 
halle vaşıyan doğruluk ve temizliği ile 
tanınan Mehmet efendinin oğlu ve ne• 
zih bir Türk anası olan Emine Hanımın 





E'tsen ideali çalışmak ve ıyı olmaktı. 
B:j mevcutlu muallim mektebinde tek 
bi~ arkadaş yok.tu ki; Ahmet ~·elçuk
taıı iyilik ve dostluk görmesin. 

1339 da mezun oldu. Çivril Koc?. 
kaya köyü muallimi, 1341 Sandıklı 
köy muallimi, 1926 Sandıklı Barbaros 
mektebi muallimi ve kız ın~ktebi hoca· 
sı, 1927 Sandıklı Nümune mektebi ho
cası, 1929 Dinar Dazkır mektebi, 1931 
Çivril Karabakışlar köy ı::uallimi, 1932 
Çıvril Işıklı nahiyesi mııallimi, 1933 te 
Ortamektep Türkçe muallimliği imti
hanını Darülfünunda vererek 1934 
Çivril - Homa nahiyesi Başmuallimi , 
1936 da Burdur Ortaokul Türkçe mu· 
allimi Ahmet Selçuk ve nihayet 18 -
Eylıll • 1939 Salı günü bütün seven
lerin arasında habersizce ayrılarak 
rabbına kavuşan Selçuk'tu. 

Okulda muallim, Burdurda kudretli 
kalem s1hibi, Halkevinde daima bir 
bekçi ve evimiz için didişen, çırpınan 
bir tialkevcisi gaye ve ülküyü,yaymak 
ve yapmak için gece giindüz çalışan, 
bir idealci, Türklük köklerinden fışkı· 
ran, dalları şahlandıran bir ;;;illiyetçi, 
halk diliyle konuşan kuvvetli bir hatip 
İnce duygulu bir şair olan Selçuk'un 
yazılarını hepimiz okuduk. 

Hülasaten yazılarına bir nazar at· 
fedelim. Halkeviıııizin Burdur adlı der
gimizin dördüncü nüshasının ikinci sa
hifesinde birinci Türk ııeşriyat kongre
si başlığı yazısı ile nebdar okumaya 
ve yazmaya aşık olduğu görülür. Aynı 
nüshanın üçüncü sahifesinde yeni adam 
ba,lığı altındaki yazısı da okuma aşkı 
ve yine aynı nüshanın 14 üncü sahife
sinde Burdur münevverlerine açık mek· 
tup başlıklı yamı ile gençliği okumaya 
ve yazmaya teşvik için ne temiz bir 
üslupla yazılmış yazılardır. 
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Beşinci sayının üçüncü sahifesinde 
C. H. Partisinin beşinci kurultay hş· 
lıklı yazısı ülkü ve iman kayn ;ıv ı yt ce 
Parti çevresine aşk zerktden ir;c.- .ıi r 
yazısını görürüz. Yedinci nüshanııı aş 

yazısında Hataya selam, Ataya seı m 
başlıklı yazısı hasret hislerinin kav .ı ş· 
ma sürurlarını canlandır2n vat2n ve 
yurt aşkını terennüm ediyor. 

Üçüncü nüshanın birinci ~ahifesin· 
de Üniversite nutku etrafında başlıklı 
yazısı gençliğe verilen emanetin değe· 
rini tebarüz ettiren ve Halkevinde, hat· 
ta her yerde metodik çalışmanın zev
kini duyuran sade bir ü&lupla yazılmış 
olan yazıları nazarlarımızı çeker ikinci 
sayılı nüshanın ikinci sahifesinde Meb· 
us seçimi karşısında vazifemiz başlıklı 
yazısı ile milletin vazifei asliyesini, hak 
ve vazifeyi tebarüz ettiren kudretli bir 
hatip ola~ak anlatan yazısını buluruz. 

Birinci sayının ikinci sahifesinde 
Halkevi başlıklı yazısı Halkevine karşı 
olan derin aşkını terennüm eden, aynı 
sayının 13 üncü sahifesinde Burdur 
hakkındaki şiiri ince ruhlu, şumullü gö· 
ren bir şairin duyuş ve görüşünü ifade 
eder. Hakikaten Selçuk bütün yurdu 
seven bir yurt evladı olmakla beraber 
Burduru tamamen benimsemiş ve hen· 
dini Burdm!;ı olarak tanıtan bir Sel· 

çuktu. İkinci vatan olarak seçtiği Bur
dur hakkındaki duygu ve görüşlerini 
terennüm eden Burdur şiirini aynen 
okuyacağım. (1) Dün hayatta gülen 
ve gürliyen bilgi kaynağından gençli~e 
ülkü ve iman aşılıyan Selçuk, bııgun 
seni aramızda cismen göremiyoruz. Fa· 
kat ruhun, hayatın daima bizimle be· 
raber yaşıyor ve yaşıyacaktır . Sen her 

O) Şiir Derginin birinci sayısının 13 üncü eabifesin· 

de ne1redilmiotir. 



-5-

GÖlLU>lJ~N Uç 
Dk MJr,~ 

Gün dağların beyidir, 
Sat;=ı gür, benzi sarı. 
Bir hadın t;=ehresi, 
Günün son ışıkları, 
Çekilir ağır, ağır ••• 

Düşer durgun sulara, 
Yanan kızıl bulutlar. 

.Sanki suda yıkanır, 
Çıplak pembe vücutlar, 
Kalpleri sara, sara •.• 

Yanan alev bir tasta, 
Çürümüş iri, hasta, 
Güneş bir turunt;= gibi. 
Bu biten gün sonunda, 
Dağ başları tunt;= gibi •. 

Fikret Dernirsoy 

-·-·-----------yerde ve daha doğrusu yaşadığın müd-
detçe sevildin ve daima sevileceksin. 
Derin bir sevgi içinde kalacaksın. Ne 
yapalım ki; seni bizden daha çok 
seven ulutanrı çabukça çekti ve götür
dü. Faziletin ve sayin kalpluimizde ve 
ruhlarımızdadır. Çok derin bir teessür 
içindeyiz. Çaresiz hayat içinde yegane 
teselli kaynaklarımız eserlerin ve hatı
raların olacaktır. Müsterih kabrinde 
•yurken ruhun aramızda daima şadola
caktır. Rahmet sana, sevilen, sayılan 
aziz Ahmet Selçuk. Baş sağlığı cümle· 
mize kardeşler. 

Yakım 

Mezarlıkta bir ot bitti kurudu, 

Etrafını yeşil çimen bürüdü. 

Ellerin ağası çıktı yürüdü, 

Benim ağam kara yerde ı;ürüJiL. 

Evimizin önıl bir dönüm ayrık, 

Elime verdiler sırmadan yaflık. 

Sırmalı yağ/ığım direkte kaldı, 

Atamın acı•ı yürekte kaldı. 

Ulucamilerde eza;p okunur, 

Ezanın sedası bana dokunur. 

Ağasız kızlar hiç gülmü sokunur, 

Alıverin göğsündeki gülünü. 

Bizim yaylamıza hayvan girmedi, 

Lale sümbül boyunların eğmedi. 

Benim ağam dünyasına doymadı, 

Soruverin ahretine doydu mu? 

iki kaşın arasında benin var, 

Çatık kaşın arasında yolum var. 

Kalk gel ağam bu dünyada neyin v

El elinde kalmış nazlı kuzum var. 

Mustafa Demirsoy 
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Kabakçı Mustafa 

Beni Tohumluk Bıraktılar -

fsyan, ihtilal ateşi ocaklar da için 
için yanıyordu. Bu ateş vaktinde sön· 
-d!irülmtzse memleketin her tarafını 
yakıp kavuracağını düşünen va bilen· 
ferden biri, üçünc!i Selime arzetti. Se
lim, Yeniçeri ağası köse Musa ile Şey
hulislam topal Ataullahı çağırttı. İs· 
yanın bir anevvel bastırılmasını, bu 
bapla lilzırııgelen tetbirlerin alınması
nı emretti. 

Boğaziçindeki alevlenen bu isyan 
ateşini ufak bir himmet, bir şiddet 

sarfile bastirmıık mümkün idi. Lakin 
bu iş köse ile topalın işine gelmiyor· 
du. Onlar yakın bir zamanda isyanın 
bastırılacağını ummıyor, bir taraftan 
da ocak sergerdelerini kışkırtıyorlardı. 

Selimin bu işe doğrudan doğruya 
el atması lazım iken işi Topal ile 
Köseye havale etmesi kümesin anah· 
tarını Tilkiye teslim etmesi gibidir. 
Hiç Köse ile 'l'opaldan hayır umu
lur mu? 

İsyan s!ir'atle ilerledi, ihtiJal ate
şi her tarafı sardı. Yağma, anarşi 
başladı. Konaklar, mağazalar yağma 
ediliyor, ricali devlet, birçok günah· 
.sızlar çok acıklı bir şekilde öldürü
lliyordu. Nihayet üçüncü Selim de öl. 
dürüldü. Selim temiz yürekli idi. Mil
let ve memleketin terakki ve inkişa· 
fını candan seven bir zattı. Selimin 
imdadına koşan Alemdar Mustafa 
Paşa da onun naşi üzerinde ağla

maktan başka birşey yapamadı. Ye
rine Mahmut geçti. ihtilalin gittikçe 

ilerlediltini, bir müddet sonra kelle
sinin kesileceğini gören Maliye Na
zırı Köse Kahya, sergerde Kabakçı 

Mustafayı yakından bilen ve tanıyan 
birini arıyordu. A~çısı Ahmet ağa 
nın Kabakçı ile ahbap olduğunu öğ
rendi. Bir çıkı altın , bir künk, bir kat 
ipekli çamaşır vs. ile aşçısını Kabak
çıya gönderdi. 

Yağmagerler Kösıı Kahyanın ko
nağı önüne geldikleri zaman fımirıı

ne bir ses "Köse babaya dokunma· 
yın, o fukara babasıdır." Kudurmuş 

canavar sürüsünü durdurdu. Köse 
Kahya kurnazlıkla kellesini kuetardı. 

Arııdan epiyce bir zaman geçti. 
İkinci Mahmut Fransız donanmasının 
Boğazdan geçmesine irade etti. Bun
dan korkan Heyeti Vekile içtima et· 
ti Bir mazbata ile bu iradenin geri 
alınması istirham edilecekti. Hiçbir 
baba yiğit bu mazbatayı Mahmuda 
takdim etmeğe cesaret edemiyordu. 
Şimdiye kadar tehlikeli, korkunç iş
lerden kurnazlıkla kurtulan Köse 
Kahya birdenbire parladı. "Mazbata
yı yapın, ben onu atebei ulyaya arz 
ederim. dedi. Köse mazbatayı cebi
ne koydu. Yalısına gitti. Sabahleyin 
ailesiyle heli\llaştı, doğru saraya git
ti. Alınan müsaade üzerine huzura 
kabul edildi.. Mahmudun çehresinde!) 
düşen bin parça oluyordu. Kösıı, 
Mahmudun askın çehresinde cellada 
vereceği idam emrinin satırlarını 
okudu. 
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Hemşerilerimle Hasbihal 

Hepimiz tabiatın esrarlı bir itina 
Te sayısız renklerle yarattığı şiir di
yarının çocuklarıyız, Burdurluyuz. 

Baıımız, tahsil aşkı ile Burdur· 
dan uzakta çırpınmakta, bazımız va· 

•. • sife ve zaruret icabı, Burdurdan ayrı 
çalışmağa mecbur, kimim!z . de Bur
durun şirin kucağında · ;t yıışıyan 
bahtiyarlardandır. Nerede bulunursak 
bulunalım, kim olursak ol!Jlım Bur
durluyuz, bununla iftihar ediyoruz. 

Dergimizin bu sayısında ; Burdu
ra ait esaslı vazifelerimizden bahset
meği faydalı buldum. 

Ben şimdilik hepimizi, biitün 
Burdurluları; üç vazife ile muvazzaf 
görüyorum. 

Burdurlunun birinci vazifesi Bur
duru sevmek, ikinci vazifesi Burdu
ru tanımak, üçüncü vazifesi Burduru 
tanıtmaktır. Şimdi; bu vazifelerimizi 
ne dereceye kadar yapıyoruz, bunu 
düşünelim. 

Burduru sevmek : Bunun üzerin· 

Mahmut - o kanlı ihtilalde ya
kayı nasıl kurtardığınızı izah eder 
misiniz? 

Köse - Hanedanı saltanata as
dikayı bendegan yetiştirmek üzere 
bendenizi tohumluk bıraktılar, deme
si üzerine Mahmudun sarkık dudak
lanndan şen bir kahkaha yükseldi. 
~Çık dışarı böyle bir daha halletme. 
dedi. 

Bir cümle ile canını kurtaran ve 
Fransız donanmasının İstenbula gir
lllesi için kefüısini cellada teslim et
meyi göze aldıran Köse Kahya, ye
niçeri ağası Köse Musadan daha ha
.JJrh bir zattı. 

Yazan : S. Ôzmen 

.. ~azla durmağa değmez. Çünkü en· 
").lfat"i • V'e en basit bir hakikattır ki; 

Burdurlu Burduru canından ziyade 
sever. Bir an için kalplerimizin vu
ruşunu dinliyelim; muhakkak Burq.u
ru duyarı;.1. Aklımızın semasında 
Burdur adı ilahi harflerle kazıldı, di
liınizin en kolay ve en güzel telaf
fuz ettiği (Burdur) ismi değil mi? 

İstikbalini kazanmak endişesiyle 
onun tılsımlı kucağından uzak kalan
lar, Burdur hasretinin ne demek ol· 
duğunu daha iyi bilirler. Hülasa Bur· 
durlu bu vazifesini fazlasiyle yapar. 

Burduru tanımak : Burdurlu için 
bu da bir memleket vazifesidir. Her 
Burdurlu her şeyden evvel Burduru 
en iyi olarak tanır, onunlıı yakından 
alilkadar olur, oııu daha derinden 
öğrenmek, daha köklü tanımak için, 
kendinde sonsuz bir iştiyak duyar. 
Binaenaleyh Burdurlu bu vazifesini 
yapmakta asla kusur etmez. 

Gelelim üçüncü vazifemize 
Ben esas bu mevzu üzerinde ko

nuşmak istiyorum. Burdı:ıru tanıt· 
mak ... Burada açık konuşalım, bu 
vazifemizin ifasında biraz ihmalci 
davranıyoruz. Hele bunu barice ge
rek tahsil, gerek ticaret vs. için gi· 
den Burdurlulardıın daha kuvvetle 
istemek haklı:ımızdır. 

Biz vatanımızın her köşesini gü· 
zelce tanıyalım da o köşe bizi ne
den tanımasın? Bizi tanımıyor de· 
mek, bizi sevmiyor demektir. Tanı· 
nılmıyan bir şey sevilir mi? Görülü
yor ki; biz Burduru ta~ıtma~ sur~
ti1lo ~alnız Burduru ilgılendıren bır 
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"7-l 1 !"!:f(!rdcı:ı co~up 9' ruı ~dtfcn"in. 
1fiirf~ spquıııııı ~iizıı1c ôıköf~iiııcfcnsin. 

f lırfıqor Llii1i'ıııcfc cccf,liniıı ı uru, 

1=-•r Qiirküıı. lırıcın.ııı qiif !•ii . ii kızt ... 

Q,'ok ıf1fcfaııhcri ııuı·cfo fw,;rclfiıı, 

c'Ôcıııl~; hir '"ılan"f7, hir kofcbenllin. 

l.Ju,·uclcııı cılılnırş hir dcrhcdcrcfin, 
Vcışrııışlı içinden l:cıııııı!/Cllı "-tZt ... 

~r::ıı.ldııı aııanrrı "''"k r;oıpıuııcı. 
~l<u'·"~lun ~en nrlıl..: a~if :-:,oquno. 

1. )oşa11"111 kul!~i11<lcıı çcıijf11roıı acı. 
'-l::'ıı liirkün. lurcı11°111 qiÜ ~ıiizlii kızı' . :. 

·J 
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Gençler 
Firengıden Korkunuz ve Sakınınız? 

-ll 

Sirayet ecakları : 
Firengi ya ana rahminde ve ya

hut so::ıradan alınır. Bmıun için bun· 
lara irs? veya kisbi firengi namı 

verilmiştir. 
Kisbi firengi ya doğrudan doğru

ya temas ve yahut hastanın mikrop· 
Ju cerahetine bulaşan eşya ile alınır. 

Sağlam birinin firengiye yakalanma· 
111 için cildin ve yahut gışayi rauhati
nin üzerinde bir sıyrık, bir yara, bir 
çıban ve yahut bir açık kapı bulun· 
ması Hlıımdır. Firengi yaralarındaki 

mikroplar bu açık kapılardan uzvi
yete dahil olurlar. Fakat ne yazık 
ki; açık kapılara ihtiyaç hissetmek. 
si:ı.ia tabii nesç hücreleri arasından 

girerek başsıı firengiyi husule geti
ren bir cins mikroplara tesadüf edil· 
mekteair. Mikropların muhtelif cins· 
ferinden ve hatta sürfelerinden bah
ııedilen bir de,rirde bu hiç te şaşıla· 
c::ı.k bir hal değildir. Bir mikrobun 
dörtte birinden fazla olmıyan başı
nın kalınlığı ve tirbuson şeklindeki 
vUeudUnü çevire çevire sıılim bir 
cildin içine sokabilir ve hastalığın 
kamı sirayetine sebebiyet verdirir. 

Doğrudan doğnıya temasla geçen 
firengilarin yüzde doksan, doksanbe· 
.şi şchevani hisleri teskin yolu ile 
alınır. Geri kalan yüzde beşi samimi 
.aile buseleri, temasları ve süt anala
r: vasıtasiyle sirayet ediyor. Firengili 
bir şahsın su bardağından ve iyi ta
kim edilmemiş berberlerin usturala
nndao, ebe ve sünnetçi, di~çi ve dok· 

Yazan : Dr. Naz: mi Ô~bek 

tor alellaıiyle havlu, peçete ve ııld· 

ranga halalar da bu vasfa dahildir. 
Kııideten bütil'n fireogi tezahürle· 

rinin sari olması lazımdır. :fakat si· 
rayet dereceleri mikrobun ıız veya 
çokluğuna göre değişir. 

Firengiyi en ziyade çoğaltan ve 
yapan fuhuştur. Bu yolu intihap eden 
bir kıı.dının hastalığa yakalanmaması 
mümkün değildir. Zevk kadınları pek 
kiiçük. s-aşta bu yola dUştüklerinden 
vasatt 18 · 20 yaş arasında fireagi· 
ye yakalanmış bulunurlar. Kayıt ve 
kontrola tabi olmıyan gizli kadınlar 

resmilerden çok fazlıı. tehlikelidirler. 
Çünkü, umkurahim ve civarında çı· 
kan şangır ve ikinci devrin fazla sa· 
ri .Yaraları ağrı ve sızı vermedikle· 
rindea hııstalaadıklarım bilmezler ve 
öni!ne geleni aşılarlar. 

Resmiler daima kontrola tabi ol
duklarından hastalığı olanlar tecrit 
olunarak derhal Hastaneye sevkolu· 
nur. Hiç olmazsa sir:ıyet devresini 
orada geçirmiş. olurlar. 

Hastalıktan korunma fareıi : 
Gayet sade bir usuldür. Gerçi te· 

siri yüzde yüz değilse de muntazam 
tatbik edildiği r.aman hastalık almak 
şansını azami derecede azaltır. 

1 - Pırazarvatif kullanma . 
2 - Tenasül aletini yağlı madde· 

lerle tilA etmek. 
3 - Temastan sonra bol sabun· 

la uzunca müddet yıkamak. 
Meçiniiı:of namındaki profesör 18 
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saat evvel firengiye aşılanan bir May· 
01unun aşı yeri deri~i cıva merhemile 
ojtulunca firengiye mani olduğunu gös
terdiler ve bu usulü insanlara tatbik
ten pek değerli neticeler de aldılar. 
En ziyade kullanılan ilaçlar Meçiııkof 

merhemidir. Bu merhem firenginin si· 
rayetine engel olduğundan (Gorloşo) 

bu merhemi timol ilave ederek bclso
iukluğuna karşı da sirayetini azaltmış 
-0ldu. Temastan evvel aleti tenasüliye· 
yi ve bilahere bol sabunla yıkadıktan 
sonra tekrar mezkur Meçinkof Puma· 
desini bolca sürerek yarım saat bırak
malıdır. Bugün sahai ticaretle kullanı· 

laa ilaçlar aynı formüle müstenittir. 

Netice olarak şunu arzetmek iste
riın ki; her genç hayatını bakir olarak 
kazandıktan sonra samimi, temiz bir 
aile yuvası kurup mes'ut yaşamasını ve 
mülevves zehirli muhitlere dalarak ha· 
yatını feda etmemesini tavsiye ederim. 

Maniler 
Tephyao : Mu.tara DeaürNJ 

Su gelir merdin, merdin.' 
Su defil benim derdim. 
Deniz; mürekkep olıa, 
Yazılmaz; benim derdim. 

Gecenin araaın gör, 
Aç batrım yaraaın 11ir. 
lıte ben~gidiyorum. 
Var baıın çare.İn gör. 

Gökte yıldız bir ııra, 
Yarim gider M11ıra. 
Yarim keklik ben palaz;, 
Giderim ardı ııra. 

Yılan aktı kamı,a, 

Su neyleıin yanmııa
Mevlam ıabırlar verıin, 
E,inden ayrılmııa. 

Ku, uçtu yavru kaldı, 
Gökyüzü mavi kaldı. 
Anahtarlar kırıldı, 
Gönül kilitli kaldı. 

Ben bir kuıum açarım, 
Deniz derya geçerim. 
Müaadeniz oluraa, 
Ben o kilidi açarım. 

ı:::;:;*:~::;~:::~::~~ı~=i 
1 Aza Olunuz ... ; 

~!f.DUCO:«DJı.OlJ.Wfl*.I~ 
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E•~kli öt. Mt-hm~t Oilt'k'in c!«"ffr ı io.:fcn : 

- ili 

D _t '.·... C:ı ·• Kı' 

tepe·i yamarın !> ve v3:i!·indr l.urcl
mu,hır A IC lJr: fı bzfı ve b!ı;>1 ı, 
çevrilnıi~t. r. Uaı; ların c~;( ,.:'.i,,i <<l 11 t 
dere bir çeyrek ta at i mtid 1 ~ cdı·:-. D • 
rede ~ 2"f! C~ n r:ı, G ;!:.p ı nardan b:?t::.:-ı (.! 

on dakika ilerid ~ t l!~r .ır fı t!~ı r .ıu sı ite 
8e1kav k önlerinden g tlir. K ı·-,•·<_azda 
Kocapına•la birkat daha be•lcn i . biıvü:c 
bir ark halini alır. Bu ark vto ~-, ;vle 
kilyün bağ, balıço:e ri, Kocapı r. .. r ı v 
ile de0 di ~ er tarafındaki bahçeler ~, 
Bu tuları n 111eydana getirciip c<1.- f. en
baıadan itibaren deııize d5külünc!yr k•
dar dik bir sathımail teşkil eder. Akışı 

hulıdır Suludere civarında ça ~lıy.>nfar 

tqkil eder. Suludere baglaıın ı ca sula
daldan sonra der inden akar, İstifade 
olu nama~. 

Kocapınara on dakika mesafc::'e "Yı
tiıopınar. adlı bir kaynak dalı• vardır. 
Suyunun güzelliği bakımından çok nam 
kuanmıftır. Burdur halkı yaz mevsimin
de bu ıudan iıtifade makeadiyle gruplar 
lıalinde köye gezintil~r tertip ede!ler. 

Klly, seferberlikten önce 164 ev idi. 
Seferberlik bu miktarı 130 za i ndirm-it 
he de timdi gene 16i de yakla,mıştır, 
Nüfuı umumisi 48) kadın, 494 erkek ol
mak üzre 974 tür. 

Arazi : 
On bet bin dönüm kadardır, Mezru 

•İktarı bat, babçe, tarla olmak üzere 
beş bin, mer'a 150 dönümdür . Toprak 
kumlu, tatlı ve kırmızıdır. Ova tarafla
nndıı ekıerlya killi topraklara tesadüf 
nlunur. Hububat çok yetişir. Kuvvei in
batiyeıi oldukça zengindir. Arazi çoıe 
ile yanyana uzanır. Köy oldukça munta
zam bir yol ile Burdura bağlıdıı·, En ya
kın kll1ler, •imalinde bir çeyrek mesa
fede Bayındır kl!Jil, cenub11nda bir sut 
•-fede Betkııvak, ••rlııll4ia bir oaatlık 

l oy n l arşı

c' ' i :J}ırc.la 

KfiJrlüce r:a;hai~.ca 
eJi ' mc!;t c;::- İ!~~iv:..r heyeti in iınİ}' ~C 
y-• lnız çi't ;.l •'lerh ' yzr:ıya .ıl. •Zaçlar 
ke:;ilel,i'ir. · "~i~~ !ik ay~ı ı:.ıın& .·L~ f!Ü4ef 

bir mep'ad! r i..: 1' :ı vgaz taş •; du,iz yüzün
e en tahminen 1850 me t r e kaiar irt ifa
d .ciır. T epednde bir krate rin me vcudi
yet:,' ct:-afrnda ki taşların yaP.•nı-:, ciını:i
yah bdunrna·ı val<tiyle buranın bir vol
k an oldu~u kan antı rn verm ekt edir. 

iklim ; 
Kışla· oldukça sogulc geçer. Yağmur

lar her mevsimde yağor. Köy içinden 
geçen rny 25 kilometre bir mecra takip 
eder, Bur,;ur gölüne dökülür. Fazla yağ. 
mur ,e karlı yıllada ilkbahara doğru 

çayda şiddetli feyezanlar olur. 

Köyde Maarif : 
Köylü maarife karşı çok merbuttur. 

Ahalisi nin iştirakiyle hükumet tarafından 
kerpiçt•" yaptırılar. eski mektep iki katlı 
ve beş odalıdır. 150 lira değerindedir. 

1316 tarihinde inşa edilmi, 1328 tarihin
de tedrisata başlanmıştır. Ôı/retmenleri , 
sıra ile Ömer Hafız, Mehmet, Süleyman, 
Dibaşı oQ-lu Hilmi ve Tahirdir. 

iık üçü .1den köylü istifade edeme
miştir. Beş altı yıl önce Öğretmen Ta bi· 
rin delaleti ve köylünün büyük yardım· 
la:iyle modern bir okul kura(lı yapılmış, 

- Sonu var -

Burdur Halkevi Tarih, Dil, Fdebiy~t 
ve kitapsaray Ko:Iarı Tarafmdar 

Çıkarılır 

Yazı lıleri ue Meı'ul Müdürü 
Di, Helıimi 

Feyzi Bayraktar 
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Kitabın aJı D.Ç. Cilt Müellifi Slı. Nerede basıl. Nereden •el. ~ene ~- -~ ~- -~~ 

7 Genç şairleri· Türk 1 M 8. Yazar 111 Is. A. Sait Mt. 1936 
miz \'C eııcı leri 

ilhamlar 
" 

1 Ali Nihat 28 iz. Suhulet Mt. 1927 
182 Osmanlıcadan 

Türkçeye cep 
Türle. dil im. 50 lstanbul Mt. 1938 

kılavuzu 

J85 Güneş dil teo-
" 

1 H. R. Tangut 19 Devlet Mt. 1936 
risme göre ör· 
rıe':ler 

388 Türkçe, arap· 
ça karşılıklan- " 

1 Naim Onat 48 

J89 Dil kurultayı 
kılavuzu " 

1 Türk dil ku. 47 
" 

J90 Türkoloji ders 
hülasaları " 

2 Abdülka. inan 97 
" 

391 Giitıeş dil ko • 
risine göre ders 

2 
" " 

81 • 
notları 

• 1 1. N. Dilmen 79 
" 

" 
2 168 1936 

" 
1 H. R. Tangut 73 

2 Türk D. T. C. 194 " 
1934 

" 
Mani 1 1. Aytüre 32 Bolu Matbaası Bolu Halkeıi 1936 

" 
1 Osman Nebi 56 lstanbul Mt. 

1 Osman Balkır 77 Balıkesir Mt: Balılı:es:r H. E. 1935 

Türk köylüsü· 
nün kalkınma " 

1 H. H. Akman 124 iz. Bilgi Mt. 

yolları 

427 Kemalizm 1 Tekinalp 347 lıtanbul Mt. 1936 
• 

428 Balkanlar ve 1 Yaşar Nabi 256 An. Ulus Mt. 
Türkler 

429 Tiyatro konu,- 1 Selami izzet 106 lstan. Akşam 
maları 

430 Armağan 1 Z. Gökaytaç 36 Afyon Doğan 

4S1 Atalar sözü t.Lb. 1 Velet lzbudak 82 Devlet Mt. Türk dil K. 

Tlirk foeetiti Tlirlr. -ı M. Ş. Akkaya 29 
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· it bın atlı D.Ç. Cilt __ M_ü_e_lı_il_i_ Sh. Nerede :,asıl. lliererien ""/· Sene 

105 Devlet rı'ıt. 1934 1 Abdullıh 439 ; ııı ııuiihenna Tiiık 
lııgatı 

440 · irkçe mani 
~ıızıtları 

441 ıtrak haşiye. 

442 t ski Türk ya· 
zıtları 

449 Çanakkale des· 
tanı 

476 Maniler 

477 Mevlananın rü· 
baileri 

480 Doğunun sesi 

481 Ankara·Bükreş 

498 Edebiyat ba-
hisleri 

S09 Edebiyat ve 
ede'ıiyat tarihi 
el kitab 

sıı Abdülhak Himidi• 
hlıyatı ve eaerlcri 

512 A. Hişimin ha· 
şimin hayatı ve 
eserleri 

Sl3 Yahya Keına· 
lin hayatı ve 
eserleri] 

544 Virgile leneide 

552 Atalar sözü 

577 Merzifon ,air· 
leri 

586 Savaştan barışa 

603 Aydi divani 

604 Edebi abideler 

605 
606 .. 
607 .. 

1 Fuat Köse Raif 4'· 1935 

.. 1 Velet lzbudak 55 

1 H. Namık 189 

1 P.a l iık l~ hat 79 Ga'ata Mt. 

1 T. M. Yaman 98 Kast . V. Mt. K~slamor.uH E l S37 

" 
1 Hasan Ali 126 İs. Remzi Ktj). 1932 

.. 

1 S.tkı Can 

1 S3dri Ertem 

1 Nı! ;,t Sırrı 

60 Trabzon Şdrk 

138 lstanbul Mt. 

62 Ankara Mt. 

1 Muvaf. Hl:snü 208 lstanbul Mt. 

1 62 Is. Ciim. Mt. 

1 Yusuf Ziya 64 

1 O han Seyfı 46 

348 

Rize Halkevi 1945 

1937 

1932 

1937 

1936 1,2 Dr. Viktor 

1 Sahur Şahin 

1 Velılıi Can 

128 Balıkesir V. M. Balıkesir H. E 1939 
96 Merzifon mt. merzifon P .E 1937 

2 Ç sulu Meziyet 94 lstanbul nıt 

1 O. /\ Aksoy 195 Ant~p P mt 

,. k. 1 Min.ar Numan 32 lstaııbul rnt 

" k. 2 
k. 3 

" k..A 

41 
18 

32 

1934 
Antep Halkevi 1937 

1937 
1935 

1936 

1937 
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J/o. -60;j l 

(ı09 

610 

1 a ı_ D.Ç Cilt 

ui alıi ,!eb Türk k 5 

• k 6 

Müellifi 

mimar Numan 

" 

Sh. Nerede basıl. Neretlen gel. Sene 

'.·O lstanlml n. t 

2L 

: 7 
" 

" 
bl'..! o ... ıiktaşlı Ruh· 

sali 

• 

64'). ıa~ ·P.· t a.h. 
nin ı~enşeleri 

G41 • e azııı 

642 \ • n İı;in 

643 Harman muha· 
rebcleri 

644 muharrir, şair, 
edip 

645 lıyad 

646 Divan Yahya 

673 (, ,. ve favust 

674 Kitap dede 
korkut 

677 Hıbetülhakayık 

" 
• 
,. 

• 

,, 

" 
" 

" 
685 Elitrak.haşiyesi Türk 

729 mufassal Hatay ,, 
coğrafyası ve 
edebiyatı 

i39 Ordulu şair 
Tıflı 

İ40 Atatürk devri· 
nin destanı 

748 Çanakkale des· 
tanı 

149 mütareke des· 
tanı 

755 Altı okun dilin· 
den 

156 Sarkışlalı ser 
dann hayatı, 
eaerleri 

" 

" 

" 
,, 

" 
k 7 

c 1 K. Ôzyalçın 1:4 5;,,~ Ktmil m Sivaı. Halke\i 1938 

lryc Hi·en ':79 Is Tanin mt f s LiitliiDPğlar 1925 

1 ~ati bey 181 " 

1 m. Nermin 

126 lstanlul n t 

es D<"vltt ınt 

1 m. Rasim 216 
" 

1 O. Seyfettin 34 

1 Şeyhülislam 334 
" 

Dr. H. Fikret 68 

1 Dede Kcrkut 181 

2 Necip Aıım 112 

1 Velet lzbudak 55 

1 A. F. Türkmen 264 

1 Sıtkı Can 44 Oıdu mt 

1329 

1329 

1928 

1924 

1927 

1334 

1341 

1332 

13:14 

Dr.ŞcıifKorkı:t 19~ G 

1937 

Ordu Halkevi 1938 

1 1. Ozan oğlu 22 Ka~ta. V m KastamonuH.E 19,';8 

1 H.Nihat Pepeyi 79 Galata mt 1936 

1 55 1938 

1 Ali Ertan 64 Samsun Güneş Samsun H.E 1938 

1 K. Ôzyalçın 89 Si\as mt Sivas Halkevi 1938 

789 Uınartin t.a.h. 1 mehmet Rdik 56 lstanbul mt. Kültür Bakan. 1925 
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No. Kitabın atlı D.Ç. CUt Mfıellifi Slı. Her.de 6anl. Nereden ••I. Ser 
790 Yunan edebi· t.ab. 1 lsmail Hikmet 178 1'.' yatı tarihi 
'191 Hıılk ıiirleri· ,, 1 Mehmet Taıat 166 

nin ıekil ve 
nev'i 

827 Çağdaş !rı:n 
şiiri 

8" Yağcılar ve 
snv:ıç!c(l:? 
manileri 

Türk 

" 

845 Ankıradaişık ,, 
Ömerin Cüm· 
hııriyet desta. 

846 Onbeşinci yıl ,, 
destanı 

884 Gilnahkarın 
kitabı 

885 Duygularım
dan parçalar 

910 Şeref kitabı 
961 Kastamonu 

bilmeceleri 

,, 

,, 

,, 
,, 

968 Deliktaşh mün ,, 
haci hayatı 
ve eserleri 

989 Büyllk ölüm ,, 
acısı talibin 
ağıtı 

1000 Akıncı ,, 
Türkleri 

1001 Türk erlerine ,, 
armağan 

1002 Bllyük Avru· ,, 
pa anketi 

1003 llillt bir ede· ,, 
biyat bırakabi· 
llrmiyiz 

1018 Bayrak, 11n-
" eak, milli 

mart 

1 Dr. Ali Nihat 
Tarlan 

1 111. Salman 

21 Ankara C.H.P. 

21 
" " 

1 Yunüs Nüzhet 

1 Siverek H. E. 

19 Ankara C.H.P. 

40 C. H. P. 

97 Balıkeıir Y.M. Balıkesir H. E. 1938 

14 Ankara Mt. C. H. P. 1938 

10 Ankara Mt. 1938 

32 İzmit Ut. 193-4 

50 İstanbul Mt. Siverek H. E. 1938 

70 Ankara Mt. C. H. P. 1938~ 
1 Nasıh Güngör 204 İz. Ticaret M. 1939 

~ 

1 Sivas Holkevi 68 Sivas Ki\milM. Sivas Halkevi 1939 

1 Ankara 13 Ankara Mt. 1938 

1 F. Nafiz 64 tstınbııl Mt. 1937 

1 Nurettin Rüştn 32 1938 

1 Peyami Safa 196 İs . Kanaat M. 1'38 

1 Nusret Sefa 144 Js. Bürhanet· 
tin mıtbası 

1 İh. Keeaman 116 



Halkevleri Dergileri 
Halk evi Derginin adı Haikevl derılnin adı 

Adına Görüşler Giresun Aksu 
Afyon Taşpınar lsparta o. 
Amasya Y eşilırmalc İzmir Fikirler 
Antalya Türkakdeniz Kayseri Erciyeş 

Artvin Çoruh Konya Konya 

Bafra Altınyaprak Manisa Gediz 

Balıkeair Kaynak Mersin !çel 
Burdur Burdur Milas Yeni Mili.a 

Bursa Uludağ Muğla Muğla 

Çorum Çorumlu Niğde Akpınar 

Denizli inanç Niksar Ülker 

Diyarbaler Kıracadığ Trabzon inan 

Elazığ" Altan S.nısun 19 Mayıs 

Eminönü Yeni türk Sinop Diranaz 

EminiSnü H.~.Haberleri Sivas ıv Eylul 

Emırunı Atayol11 Urla Ocak 

Eekitebir Halkevi Yozgat Bozok 

G. Aa~ ~n•r ZonJ'illdak Karaıl"u 



.. -. 
Seneliği : go Kuruştur 

Taneıi : 1,5 Kuru,tur 



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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