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Halkevlerinin Sekizinci yıldönümü münasebetiyle 

AZİZ VATANDAŞLAR: 
Türkiyeınizde yüksek maksatlarla ku

rulan Halkevlerinin 8 inci yıl dönümünü 
Burdurumuzda ise beşinci yılını heyevan. 
la idrak ediyoruz. 

Şimdiye kadar •yurdumuzda vilayet 
kaza, nahiyelerinde 368 Halkevi varken 
bu sene bu iman yolcularına 6 Halk. 
evi ile 141 Kalkodası daha katılı. 

yor. Bütün memleketteki ülkü arkadaş. 

!arını ayrı ayrı tebrik ve siz sayın hem. 
serilerimizi de Burdur'un iman ve kültür 
ocağı Halkevinin beş yaşına basması do
layısile hepinizi kutlular, sözüme başla. 

rım. 

ARKADAŞLAR: 

Bugün yıldönüm bayramını yaptığı. 
mız Halkevlerinde bütün Türk mevcudi
yetinin iman ve heyı:can dolu kalbinin 
c;arpması çok haklı ve yerinde bir duygu, 
bilgi mahsulüdür. Geçmiş cağlarda bu 
ülkedeki her hususta bilı;ıili ve varlıklı 
yüksek sınıf, genis halk tabakalarından 

tamamiyle daima ayrı, hususi bir hayat 
sürerdi. Orta zamanların medreseleri. 
tanzimatın mektepleri Türk münevverini 
milli kültürden daima uzaklaştırmış med. 
reselileri Arapça ve Farisiceye tanzimat. 
çıları ise firenk sevgisini aşılamağa çalı~
mışlardı. 

Halbuki C H. Partisi, sivasi sahada 
bu vaziyeti tabıileştirmek ve bıitün halk 
taıbakalanndan kuvvet alarak millı tesa. 

u tam manisıle temin etmege çalışmış 
aıiiDl~erlerden halka halktan da yüksek 

ecfıolru bir hulül, nıifuz sistemi kurmu 
bır okuldur. Bir havat okulu 

yükselten muhitin bütun 
leyen oğreten, gösteren 

kaynağını, feragat ve 
daha izah etmek 

vatan sevgisi inkı
k tarihinin büyiık 

Feyzi BAYRAKTAR 

ve yiıksek anlarını yaşatan ebedi simalar 
saygılanır, tabiatın bize bahsettiği güzel 
deniz ve nehirlerimiz, engin munbit ov 
!arımız burada canlandırılır. Ve sevdinlir 
batıl itikatlar. fena görenekleri, çirkınl 
ler, hürafeler cemiyetimizin içinden 
külüp atılır. Milli ve beynelmilel muzik 

resim, fotoğraf, heykel, temsil zevk 
ve dersleri burada öğretilir. Türk gen 
liğinin dimağda oldugu kadar vıicut gu 
zelliği ve sağlamlığını temin için bina ı.. 

çinde ve dışında bin:ok programlı beden 
hareketleri ve vaziyetler hazırlar. Yurdu.. 
muz insanlarını sağlam. hastalıksız iyı 

düşünce ve karakterli bir hale getirme e 
uğraşır. 

Halkevinin uğraştığı en miıhim işler 
sırasında muhitin yardıma muhtaç ınsan
ları gelir. Bilhassa kimsesiz kadın, çocuk 
ihtiyar. yardıma layık okul çocukları. na.. 
sılsa ceza evine düşmi\ş biçare düşgünler 
üzerinde uğraşır. Onlara maddı man vı 
yardımlarla şanlı Türk kütlesine faydalı 
uzuv, anasır ilave eder. 

Biraz yukarıda Halkevlerinin bire 
mektep lokulı olduğunu söylemiştim Ço
cukluk veya gençliginde idrak edemiye
rek veya birçok sebeplerle ilim meş 1 
sinden hisse almamıs vatandasları mute. 
vazi dershanelerinde, onlara Cümhun 
vatan aşkını hayat bilgileri aşılama a 
!ısır. Bu suretle ilim proiektorlerıle 
ranlıkta kalmış hakikatleri aydınla 
Tozlanmış ve küflenmiş dimag cevher 
ni yıkar. parlatır. 

Halkevi yalnız kendi muhitinın 
dir. Merkez ve ona baglı kaza, nahıy 
köyler bunların sıhhat ve medenı -bı 
rile alakadar olur. birbirlerini sev 
ni temin eder. 

· d ha al Şehrimiz<' geldiklerin e 
na delalet, Hükumet işlerinin yapılın 
na yardımcı olur. 



-3 

ARKADAŞLAR: 

Halkevimiz geçen bir senedenberi bu 
fazilet ve kültür ocağında bu işleri yaP
mağa uğraşımştır. Bu meyanda geçen yıl 
dönümünde bu salonda iki gece ·bini ge
çen yurtdaşa Ana piyesi, Mart içinde Alp 
Arslan piyesi ile milli heyecan kaynağın
dan fikirler içinniştir. 19 mayıs gençlik 
bayram günü gecesi içtimai hayatın icap. 
!arından olan bir aile toplan tısı. Haziran. 
da Kızılaya ait bir teıru;il ve 23 Temmuz 
Lozan gününde o büyük günle mütenasip 
gece yaşatmıştır. Bu •büyük Cümhuriyet 
bayramımızda ve onu takip eden ramazan 
bayramında Bucakta Ateş piyesile binler
ce yurtdaşınuzı tenvir etmiş, halka millet 
ve Cümhuriyetin yüksek gayelerini bildir
miştir. Yurdumuzu ve onun eşsiz güzel
liklerini Türkiyeye ve hatta dünyaya ta. 
nıtmak gayesile (Burdur) adlı bir dergi 
çıkarmış, bir senedenberi müşterek gay. 
retlerin bir meyvası olan bu eserimiz mun 
tazaman intişar etmiştir. Yalnız bir kişi. 
nin malı olıruyan bütün enerjik ve kıymet. 
li Burdurluların malı olan bu biricik Bur
duru terennüm eden yazılar bu sene oldu. 
ğu gibi gelecek yıllarda da daha müteka_ 
mil, daha gayeye uygun yürüyecektir. 
Memleketimizin istidatlı gençlerini resim 
ve fotoğraf sanatine teşvik ve muhitimi
zin güzelliklerini tesbit maksadile evimiz, 
O'kuma odasında bugün için küçük de oL 
sa bir sergi açmış bize gelecek yıllar için 
birçok tecrübeler ve ünritler vermiştir. 

Halkevimizin başarmağa çalıştığı e. 
hemmiyetli işlerden birisi de evimiz kü
tüphane salonunda ve Yenice mahalle o
kulunda ve ceza evinde açtığı A ve B ders 
haneleridir. Bugün buralara gelen vatan.. 
daşlar cidden hayret ve takdirlere lfıyık 
bir surette devam etmekte oluı> kısa bir 
zamanda okuyup yazma öğrenmeğe başla. 
mışlardır. Yıllardır bulundukları cahiL 
li:k karanlığından bilgi ve meziyet aydın
lığına çıkma'k üzeredirler. 

AZİZ HEMŞERİLERİM: 

Size, muhterem vatandaşlarıma Hal· 

kevlnin mevzuu ve bir sene içinde yapı. 
lan çahşmalan kısaca anlattıktan sonra, 
bu mefkure yolunda kimlerin bulunabile. 
ceğini 1.2 cümle He tebarüz ettirmek is
terim: Bu ezeli Türk diyarı son zamanlar. 
daki siyasi sarsıntıların neticesi olarak 
düşmanların istiliısından silkinip terü ta. 
ze kalktrktan sonra yeni ve diri Tiırk dev
letinde siyasi bir rejim olarak C. H. Par. 

tisi kuruldu. Bu parti Cumhuriyet, Millet, 
Halk, Devlet, inkılap ve Layık yolları üze
rinde yiırür. Halkevi ise bu prensiplere 
bağlı bir kiıltür muessesesidir. Partiye ka. 
yıtlı olan, olmıyan bütün münevver me. 
mur, asker girebilir. Aza olabilir. Sınıf 

farkı olmaksızın bütün yurtdaşlara Halke. 
vinin kapıları ardına kadar açıktır. Heves. 

Ji bulunduğu; yapabildiği veya Halkevi.. 
nin göstereceği kollar olan, Dil, Tarih, E.. 
debiyat, Ar, Temsil, Spor, İçtimai yardım 
Kitapsaray, Köycülük, Halk dershaneleri, 
Müze şubelerinde çalışa,bilirler. 

Burada Milli Şefimiz İsmet İnönünün 
geçen 939 yılında Üniversite balkonunda 
milletimize hitap ettiği kıymetli sözlerin. 
den bir cümlesini yüksek huzurunuzıa ar. 
zetmek isterim. 

"Halkevlerinde, memleketin içtima~ 
i, kültürel sahalarında, memlekete hizmet 
etmeğe istidatlı vatandaşlardan geniş mik.. 
yasta hizmet istiyeceğiz., buyurmuşlardır. 

Bu yüksek irşada göre bu evde vazi.. 
fe almak borcumuzdur. Bugün Burdur 
Halkevinin 15 Bayan 266 Bay olmak üze
re 281 azası vardır. Bunlar ne kadar ço. 
ğalırsa bildiklerini ne kadar bildirir ve 
yaparlarsa dünyadaki vaziyetimiz o kadar 
yükselecek, o kadar ebedileşecektir. Bu 
fırsat bugün bizde mevcuttur. Bunu bize 

bağışlıyan Milli Şefimiz Cümhurreisimiz 
İsmet İnönüne, büyüklerimize ve ıbize 

Burdurda Halkevi çalı~malarında ve mu. 
vaffakiyetimizde yüksek muzahareti e
sirgemiyen değerli ve muhterem Valimiz 
Sadri Akaya ve Parti reisimiz Nuri Ar. 
toka derin saygılarımla sozume son ~enr, 
hepinizi candan sevgilerimle aelimla. 
rım. 





"Michel Abadie,, den 

N YAZ 
Şinışir ağarlı mavi girdapların kayaları! Ve şen. kolları arasında, 

cazip çobanların k11eler üzerine kurduğu kulübelerin titrediği ışık! Ye. 
şillik ve gül mabetleri, insanların kuvvet ve rikkatlerini olgunlaştıran, 
onların ffıni güzelliğini serin Jaciverdisile yıkayan, altın çilekler, nane. 
lcr ve f"lmalardan taşınış meyva bahçeleri .. 

l\'les'ut anneler gibi, güneşte, kolları arasında taşıdığı nıeyvalardan 
ma((rur Hsnıalar.. Bana hayat şiirini şakıyan ovalar .. Üzerinde masum tit. 
rcyiş ve iiı·peri~ dalgasının aktığı, çiçek ekmeğile poyraZl besliyen, cen. 
net ruhunu benim için asına dallariylc ve arılarla kokulamak istiyen ve 
dallıırında bir yuva ilkbaharını sallıyan yamaçlar.. Siirgün kıyılarında, 
be~er ruhunun inlediği elemleri tanıyan gizli seller .. 

Sazlar içinde saklı muhteşem bir İlfıh eljnin, çiçeklerin dibinde do. 
Ja5tırılığı güneşli kaynaklar .. Evleri ve rebapları parlatmak için kuş ka. 
sideleri sa!:an ormanlar .. 

Safiyeti titrek tebessümler halinde uçan ve kayaların bağrını parıl. 
tılarla çelenkliyen zambaklar .. Gizli kalbler gibi ürperen otlar .. 

"Jonie., ninkilcr gibi mavi bağlarla asılı vadiler içinde, gülden sine. 
ler üstünde musikinin yaşadığı bahçeler .. 

Beyaz fecrin saçlarını öptüğü, kıyılar boyunca bakirelerin ahların. 
dan daha içli ve müessir itiraflarla hıçkıran söğüt ağaçları.. Üzerinde, 
gözleri akşamların altınıyle ışıldayan superilerinin parlak ve muzaffer 
hakimiyetinin yiizdüğii göl.. Kumral çocuk kokularile dolu sahiller .. Ku
cağ1nda . . muztarip ve sakin geceyi ninniliyen ıncrsin ağaçları .. Dağların 
istiğrak uykusuna daldıkları saaatte muzlim ışıklarını sel sularında yı. 
kayan çamlar .. Ulvi bir kalbin saf kanile boyanmış gibi, iizerinde gurup. 
ların altın damlalar halinde parıldadığı teııeler.. Alınlarını girdaplara 
doğru eğen kulübeler .. Otlaklar ve siz ey onları nevazişle öpen sabah rüz
garları .. Halecanlı başak cienizleri .. Işıklı tarlalar .. İçinde ebediyetin alev. 
lınıdiği tatlı arkadaşlar, bırakınız, bırakınız ki ruhum, doğan neşesile siz. 
!eri giydirsin! Size aşkın kuvvetle parladığı bir kaside getiriyorum. Bir 
sabah, mavi bir İdylle sabahı hatırlıyor musunuz? Hepiniz, ruhumu 
ahenkle saran seslerle bana demiştiniz: 

''Rir sema gibi, takdis eden rebabını kör kuvvetimiz ve güzelliğimiz 
üzerine eğ! Gecemizi canlı pırıltılarla gölgeliyerek bizi bereketli keremi. 
nin ateşinde yak! Ta ki bizde dünyanın ruhu nağmelensin, müthiş hiddet 
ve iniltilerimizin gürlediği ebedi mabette bir parça da beşeri ıstırap çır .. 
ıunsm!11 

En\'er BARLAS 





şıya verilen su; kemerleri yapıldıktan son. 
ra verildiği muhakkak olduğundan bu 

mıntakaya verilen suyun çarşıda yapılan 
çeşmenin suyunu temin etmek şartile ve. 

rildiği tahmin ediliyor. Belki bu alandaki 
tetkikler ilerledikçe bu hakikatın aydın

latılması imkanı da hasıl olacaktır.) 

Papaz bu tesisi yaptırırken harkm 

iki tarafından üçer buçuk ayak millik vak. 

fetmişti. Papazın ayıdığı bu milliğe su 

harklarına lazım olan olukluk ağaçların 

temini maksadile (ve her halde toprağı 

da tutması için) kavak ağaçlarının da di
kilmesini şart koymuştur. 

Bu ağaçlarla çarşıda yapılan çeşmeye 

su vermek için Oluklar Altındaki oluklar 

da tamir edilecekti. Çarşıya su veren o

lukların da ağaç oyma oluklar halinde ola. 

rak ilk defa papaz tarafından yapıldığı 

rivayet edilmektedir. Bu rivayet; rumla. 
ra su vermenin, diğer bir takım hayır c. 

serlerinin meydana gelmesine yarıyacak 

şartları yerine getirmek mecburiyetile ve. 
rildiğini zannettiriyor. 

Vaktile Burudr'da 1835 yılında (hicri 

1254 - 1255) hükumet işlerine bakan Çil 

oğlu Mustafa Ağa ve kardeşi Mehmet Ağa, 

kendi adamları olan Hüseyin Ağaya, bu 

suyun gelirinin uludan uluya tahsisi ve 

bu harkın bunlar tarafından imarı ve ba
kılması hususunda o vakit padişahtan bir 

berat getirtmişlerdi (Bu beratın evkaf da. 
iresinde kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.) 

58 - 59 sene evvel hayatta bulunan 
ve 70 - 75 yaşlarında olan Hüseyin Ağa 

kemerlerin üzerinden ağaç oluklar içeri. 
sinden geçen suların daha iyi bir surette 

geçirilmesi için kemerleri genişlettirmiş 

ve ağaç olukları kaldırarak yerine şimdi. 

ki taştan yapılmış harkı meydana getir. 
miştir. Bunun yapıldığı tarih kat'i olarak 

bilinmemektedir. Yalnız o zaman Teke 

müsellimi olan Deli İbrahim Paşa, padi. 

şaha karşı isyan edip üzerine gönderilen 

askerlerle yaptığı muharebede mağ!iıp 

olduğundan Selanik'e nefyedilmiş, karde.. 

şi Teslime Hanım da Burdur'a gelerek bu. 
rada tavattun etmiştir. 

Burdur'da Baki Beyler adile anılan 
Çelik Soyath sülalenin Teslime hanımın 

ahfadı oldukları ve merhum Reşit Beyin 
bunları bildiği, şimdi sağ olan kardeşi 

Bay Hüseyin Çelik'in malumatına müra. 
caat olunursa buna ait maliımat ve vesi. 

kaların öğrenileceği aşağıda hikayeden 
anlaşılmaktadır. 

Deli İbrahim Paşa Selanik'e sürül
c'ükten sonra orada kalmış ve evlat sa. 

h;bi olmuştur. 1881 yılında Burdur'da 

Selanik'e asker olarak giden Hacı Sadık 

Büyükyürük bir kahvede otururken kah. 

veye kürklü vakur bir zat beraberindeki 

genç bir erkekle girmiş. Bunların yakı. 

nına oturmuş. Askerlere nerelisiniz, diye 

bilmünasebe sorduğunda Burdur'lu olduk. 

!arını ifade ettiklerinden orada akrabala. 

rı olduğunu işittiğini ve bir mektu!) ya. 

zarsa götürüp götürmiyeceğini sormuş. 

Hacı Sadık'da (yakında terhis olacağım, 

Allah izin verirse emanetinizi ulaştırırım. 

Çünkü Baki Beyin oğlu Reşit Bey benim 
çocukluk arkadaşımdır.) demiş. Kendisine 

verilen mektubu o zaman sağ olan Baki 

Beye götürmüş. Baki Bey değerli bir es. 

ki eser olan odasının şehnişininde oturur. 

ken giderek mektubu takdim etmiş. Baki 

Bey mektubu okurken ağlamağa başla. 

mış ve (evlat çevir bana eözlerini göre

yim, demek bu gözler hasret kaldıkları. 

mı gördü hal demiş. Ve bu vesile ile Ha. 

er Sadık'a sağlığı müddetince daima hoş 
muamele yapmış. 

Bu mektup vesilesile İbrahim Paşa 
ve Teslime Hanımın ahfadının birbirlerile 

muhabere imkanını buldukları öğrenili

yor. Bu hususta ufak bir araşt'rma ke. 

merlerin ve çeşmelerin yapıldıkları tarih

leri ve Burdur'un mukaderatına o zaman. 

!ar hiıkim olanların tarihlerini meydana 

çıkaracaktır. - *"" 



"Çocukluğum,, dan 

BURDUR 
Bakışımın sedefi Burduı·da incilenmiş, 

İlk sesim ufuklardan orıla (;ınür dilenmiş. 

Burdur, ey, yeryüzünün eu gi.izel menıleketi, 
Hem bu ıliinyanın, hem de ötekinin cenneti! 

Ak dağlar , senin yük,.ek, Jıiir alnının güneşi, 

Ovalar, eski zaman yüreğinin ateşi. 

Şu rüya kanatlı giil, ~u ct.ekleı·inde solan, 
Aşkın göz ~·aşlarıdırJ· suna her ilşık olan. 

Taç olup konmak için ba~ıııa, alçalmış gök, 
Ey dünya, hu ilahi diyar öniinde diz çök. 

Yıldız olup açınağa tt!_"aı· gök bahçesine, 
Ruhunu~ danılaları d .iziilerek her gece, 

(Oyluk) dağma a~ar , taıı, cennet perdesini: 
~elekler giistcrirlcr hayalı, ki ebedi... 

Sen, hu iki kainat ara~ında bir araf 
Günahından yıkanır ruhlar. nurunda saf saf. 

Taşına. toprağına ilahi bir gi;k bahar, 
Renkler, l'ıklar. sesler oı·ada aşk açarlar. 

Bir (Venüs) şehvetidir, havanda korlanan yaz, 
Saz benizli sonbahar sevgi kucağında naz. 

Aynı kalbinden sızan elmas bahçesi, kışın; 
Böylece son~uzluğu yaratır bir bakışın. 

Hasan BARLAS 
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Kızılay müsameresi münasebetiyle 

Sayın Yurttaşlarım. 

Bu akşam, Burdur Kızılay cemiyeti 
menfaatine, yurdumuzun yegane kültür 
kaynağı olan Halkevimiz temsil ve müzik 
kolu fedakar arkadaşlarım tarafından !<ı

zılay merkezi umumisinden hususi su
ıette getirttiğimiz (Karagün Dostu) piye. 
sinin ve ona ilaveten (Mahçuplar) kame. 
disinin !huzurunuzda muvafllakiyetle ar
zedileceğine emin bulunmakla beraber 
çak hamiyetli siz yurttaşlarımın büyük 
bir alaka göstererek teşrifinizden doİayı 
Kızılay idare heyeti arkadaşlarım namı. 
na teşekkür eder, heı:ıinizi hürmetle se. 
lamlarırn. 

Bu değerli toplantıdan istifade ede. 
rek, .ıı:erçi ma!UmU!lluz olmakla iberaber, 
Kızılay cemiyetinin sureti teşekkülü ve 
yurdumuza yaptığı insani hizmetleri 
kısaca arzetmeği cem!iyetimiz namına fa
ideli bulur, kı>'!Iletli vakitlerinizi israf e. 
deceğimden dolayı affınızı dilerim. 

Türkiye Hilaliahmer cemiyeti, 1864 
tarihinde, Osmanlı devleti tarafından ka
•bul edilen Cenevre mukavelenamesi hü. 
bmlerine tevkfikan 14 / nisan / 1877 ta. 
dhinde, Osmanlı Hilaliahmer cemiyeti 
ünvanile tesis ve 20 / nisan / 1911 tarL 
hinde ihya olunmuş ve bu suretle 1939 ta
rihinde toplanaıı. meclisi umıırni 'kararile 
(Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti) ne tahvil 
edilmiştir. Son zamanlarda ise Hilaliah. 
mer yerine (Türkiye Kızılay Cemiyeti) 
Unvanını alnuştır. Türkiye Kızılay CemL 
yeti, bütün muamelatında, 22 ağustos 
1365 ve 5 temmuz 11906 tarihinde Cenev. 
re'de yapılan konferanslarda ittihaz edi. 
len esaslara, (tadillere) ve 18 teşrinievvel 
1907 tarihinde Lahey'de yapılan koııfe_ 

ransm deniz harpleri hakkındaki karar. 
!arına göre, hareketini uydurup Türkiye 
Kızılay cemiyetinin faaliyeti bütün Tür
'kiyeye şamildir. Merkezi umumisi Türki. 

E. Ruhi YEŞİLYURD 
Kızılay Cemiyeti Burdur Merkezi Reisi 

yenin kalbi olan ANKARA da Reisicüm. 
hur Hazretlerinin yüksek himayeleri al. 
tındadır. Kızılay cemiyetinin alameti, kar. 
şıdan bakarken sola müteveccih kırmızı 
Hilaldir. Her Türk cemiyete aza olabilir. 
Dört kısım azası vardır. Cemiyete her se. 
ne 25 ila 50 kuruş verenler yardımcı aza, 
50 kuruştan fazla verenler aza, bir defa. 
ya mahsus olmak üzere 25 liradan 100 
liraya kadar verenler daimJ aza, Cemiyete 
o~ sene filen fahri hizmette bulunanlar 
veya fevkaliıde hizmeti geçenlerle 2000 
lira teberru edenler fahri aza unvanmı 
alırlar. Kızılay cemiyeti harp zamanında 
en yüksek askeri sıhhi makamın göstere. 
ceği lüzum üzerine muavenetlerde bulu. 
nur. Gerek Türkiye ordu ve donanması. 

na mensup olan ve gerekse düşmandan 

esir düşen yaralı ve hastalar ile zayıf ve 
malüllerin tedavilerine ve ıstıraplarını 

hafifletmeğe koşar. Hasta ve yaralıların 
nakli için lazım olan vasıtaları temin eder. 

Hasta bakıcılar yetiştirir, ciheti aske. 
riyenin göstereceği mahallerde hastaha. 
neleri idare eder. Ordularda sari hastalık 
zuhurunda mücadele eder. Harp sakatla. 
rına sun'i aza imaline yardım eder. Esir
lerin ailelerile muhabere ve eşya nakille. 
rinin teminine tavassut eder. Sulh zama

runda ise hasta bakıcılar yetiştirir. Sal. 
gın hastalıklarla verem, ·sıtma ve çocuk 
vafiyatı gibi içtimai afetlere karşı müca. 
delede yardım eder. Büyük ~angın, zel. 
zele vesuların tuğyanı, kıtlık gibi afetler
den, musibetlerden biri vukuunda derhal 
şefkat kollarını uzatır ve muavenette bu. 
lunur. Nitekim gerek Dikili ve gerekse 
Erzincan ve civarı on bir vilayetimizdeki 
feci zelzele ve bazı viliiyetlerimizdeki 
seyliip dolayJsile Kızılay cemiyeti derhal 
Kucağ0ını açmış, feliiket gören aziz yurt
daşlarımıza her türlü yardımı yapmış ve 
yapmaktadır. Kızılay işte böyle afetler 
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Kızılay 
.. . 

münasebetiyle musameresı 

Sayın Yurttaşlarım. 

Bu akşam, Burdur Kızılay cemiyeti 
menfaatine, yurdumuzun yegane kültür 
kaynağı olan Halkevimiz temsil ve müzik 
kolu fedakar arkadaşlarım tarafından !n
zılay merkezi umumisinden hususi su
ıette getirttiğimiz (Karagün Dostu) piye
sinin ve ona ilaveten (Mahçuplar) kome
disinin huzurunuzda m,uvaffhkiyefüı ar_ 
zedileceğine emin bulunmakla beraber 
çdk hamiyetli siz yurttaşlarımın büyük 
bir alaka göstererek teşrifinizden dolayı 
Kızılay idare heyeti arkadaşlarım namı
na teşekkür eder, he!'.>inizi hürmetle se. 
lfunlarım. 

Bu değerli toplantıdan istifade ede
rek, gerçi malumunuz olmakla !beraber, 
K12ılay cemiyetinin sureti teşekkülü ve 
yurdıımuza yaptığı insani hizmetleri 
kısaca arzetmeği cem!iyetimiz namına fa
ideli bulur, ikıymetli va'kitlerinizi israf e. 
deceğimden dolayı affınızı dilerim. 

Türkiye Hiliıliahmer cemiyeti, 1864 
tarihinde, Osmanlı devleti tarafından ka
bul edilen Cenevre mukavelenamesi hü
k:imlerine tevkfikan 14 / nisan / 1877 ta_ 
ri<hinde, Osmanlı Hilaliahmer cemiyeti 
ünvanile tesis ve 20 / nisan ! 1911 tari. 
hinde ihya olunmuş ve bu suretle 1939 ta
rihinde toplanan meclisi umumi kararile 
(Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti) ne tahvil 
edilmiştir. Son zamanlarda ise Hilaliah
mer yerine (Türkiye Kızılay Cemiyeti) 
ünvanını almıştır. Türkiye Kızılay Cemi. 
yeti, bütün muamelatında, 22 ağustos 
l 365 ve 5 temmuz 1906 tarihinde Cenev. 
re'de yapılan konferanslarda ittihaz edi. 
len esaslara, (tadillere) ve 18 teşrinievvel 
1907 tarihinde Lfıhey'de yapılan koııfe. 

ransın deniz harpleri hakkındaki karar
larına göre, hareketini uydurup Türkiye 
Kızılay cemiyetinin faaliyeti bütün Tür
kiyeye şamildir. Merkezi umumisi Türki. 

E. Ruhi YEŞİLYURD 
Kızılay Cemiyeti Burdur Merkezi Reisi 

yenin kafüi olan ANKARA da Reisicüın. 
hur Hazretlerinin yükse'k himayeleri al. 
tındadır. Kızılay cemiyetinin alameti, kar. 
şıdan 'bakarken sola müteveccih kınruzı 
Hilaldir. Her Türk cemiyete aza olabilir. 
Dört kısım azası vardır. Cemiyete her se
ne 25 ila 50 kurll§ verenler yardımcı aza, 
50 kurustan fazla verenler aza, bir defa
ya mahsus olmak Üzere 25 liradan 100 
liraya kadar verenler daimi aza, Cemiyete 
on sene filen fahri hizmette bulunanlar 
veya fevkal3de hizmeti geçenlerle 2000 
lira teberru edenler fahri aza unvanını 

alırlar. Kızılay cemiyeti harp zamanında 
en yüksek askeri sıhhi makamın göstere. 
ceği lüzum üzerine muavenetlerde bulu
nur. Gerek Türkiye ordu ve donanması. 
na mensup olan ve gerekse düşmandan 

esir düşen yaralı ve hastalar ile zayıf ve 
malullerin tedavilerine ve ıstıraplarını 

hafifletmeğe koşar. Hasta ve yaralıların 
nakli için lazım olan vasıtaları temin eder. 

Hasta bakıcılar yetiştirir, ciheti aske. 
riyenin göstereceği mahallerde hastaha. 
neleri idare eder. Ordularda sari hastalık 
zuhurunda mücadele eder. Harp sakatla
rına sun'i aza imaline yardım eder. Esir
lerin ailelerile muhabere ve eşya nakille. 
rinin teminine tavassut eder. Sulh zama

runda ise hasta bakıcılar yetiştirir. Sal
gın hastalıklarla verem, -sıtma ve çocuk 
vafiyatı gibi içtimai afetlere karşı müca. 
delede yardım eder. Büyük yangın, zel
zele vesuların tuğyanı, kıtlık gibi afetler
den, musibetlerden biri vukuunda derhal 
şefkat kollarını uzatır ve muavenette bu. 
lunur. Nite'kim gerek Dikili ve gerekse 

Erzincan ve civarı on bir vilayetimizdeki 
feci zelzele ve bazı vilayetlerimizdeki 
seylap dolayısile Kızılay cemiyeti derhal 
Kucağ'ını açmış, felaket gören aziz yurt
daşlarımıza her türlü yardımı yapmış ve 
yapmaktadır . Kızılay işte böyle afetler 
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"M. Abadie., den: 

Kendimi Çok Kederli Hissediyorum 
Kendimi çok kederli hissediyorum. O da yorgun olduğu için bu ak. 

şam. çayımızı taraçada içmiştik. Portakal ağaçları arasında hülyalar bıç. 
kırıyordu. Şafak uykusunda ürkütülen şakrak kuşları, dudaklarımız üze. 
rinde yeminlerin sayıkladıklarını dinliyor, sıtmadan can çekişen mavi Ja. 
pon gülleri alevden buseler üfliiyorlardı. Çevremizde gece, çiçekten kar 
serpeliyor gibiydi. 

Tatlı bir rüya altında, bir ışık ve koku mezarına gömmek için güller, 
fasılasız surette, ruhlarımız üzerine yapraklarını döküyorlardı. 

Gözlerin, baygınlığile benim kara gözlerimi garkediyordu. Ve bu bir 
saatin ebediyeti içinde esrarlı klıivsenleri, bize doğru bir bayram gibi 
yükselen harplerin musikisini işitmekle kalblerimiz tiri.yordu. 

Bataklıklarda altın meş'aleler ışıldıyor, zakkum ağaçlarının tepesin. 
de büyük heyecanlar titreşiyordu. Seninle hayali kelimeler nurıldanıyor. 
duk. İçimizi tutuşturan \ecit o kadar garipti ki bu melekler akşamında 
biz, sanki ~ökte se\'i~iyorduk! .. 

giıren felaketzedelere hemen ~adır, yiye. 
cek, giyecek eşyayı tedarik eden ve ~ıh
hatlerinin muhafazası için yıldırım gibi 
yetişen bir cemiyettir. Onun içindir ki a
ziz yurtdaşlarım. böyle hayırlı ve insani 
bir gaye ile teşekkül eden bir cemiyeti 
ilelebet yaşatmak hepimizin milli ve vic
dani bir borcudur ve bu yardımı da asil 
ve necip Türk milleti her zamP..ı yapmış 
ve yapmaktadır. Nitekim son zelzele fc_ 
laketi dolayısile bütün milletimiz, bu ltut-
11 vazife ile mükellef olan Kızılay cemi. 
'1 tine kadın ve erkek büyük ve kıiçük 

her vatandaşımız, yardı mhusu~unda se
ferberlik yaparak, bütün vilayetlerimiz 
yekdijerine rekabet eder derecede ç<ılış.. 

mı ve çallflllllktadır, 
Bu meyAnda Burdurumuz da.felaketi 

duyar duymaz derhal faaliyete ge.;ıniş ve 
2 2 9'0 tarihine kadar, kazalarımız hariç, 
v:U&Jet merkezimizden T. C. Ziraat Ban-

vaDtuiJle ve cemiyetimi.ı: namına :ı-
.merlwzhnize (41841 lira (821 kuruş 
~· Ve, halen teberru edilmek_ 
.. paralar ayrıca gönderilmektedir. 

8aJ1D yurtdql&rım, sözümü ke;mc
enel, böyle feliket auı:lda her za_ 

men oWulu pbi bu defa da yüksek bami
lfl ~ 1~ı saçan sayın halkımı-

E. BARLAS 

za, cemiyetimize her zaman büyük muza. 
1-Mret ve yardımlarını esirgemiyen kıymet. 
li ve muhterem valimiz Bay Sadri Akaya, 
Milli yardım komitesi muhterem azaları. 

na, Cümhuriyet Halk Partisi idare heyeti 
arkadaşlarıma, Halkevimiz temsil ve ınu. 
zik kolu fedakar arkadaşlarıma idaT.? he

yetimiz namına teşekkür etme~i bir borç 
bilirim. Bu münasebetle cemiyetimiz n 
gelir kaynaklarını berveçhi zir arzeyl~rim 
Aza taahhüdatı, aynen veya nakden vuku. 
bulacak iane ve teberrülar müsamer:? te
nezzüh, çi~ek ve sergi ve belli günlerde 
neşredilecek gazete ve risale, şefkat pulu 
ve piyango, mabet, hastahane ve mektep. 
ler~ konulan Kızılay iane kutuları h8sıla· 
tı , hükümet, evkaf ve belediyeler tarafın
dan yapılacak yardımlar ve bazı vergilere 
hükumetçe tarh edilecek küsuru mıwza.. 
ma. bizzat Kızılay tarafından işletilecek 
mııden suları, Kızılay için hükfımet va be
lediyelerce ihdas edilecek gelir kayııakla
rı, sıtma ve firengi ilaçları , Monopolu ::-
sılatından ibaret oldugunu ı;rzederken 
pinizin milli varlığınıza hitap edere.il: cıe.. 
rim ki, Aziz yurtdaşlar, Kızılaya Y 
ediniz, Kızılaya aza olunuz; Ciınkll 
lay kara gün dostudur. 



Tabiatın )'a~ olu illlu Ok M 
lannda k~ lmta edlll imddelf mı.. 
vetlerle karp ..... p. Bu kıınMllrln 
kendi arzulannı, huekeUerint ~ 
görmüştür. 

Göğün gürlemesi, kuvvetli bir rlizl&. 
rın ıslıklar çıkararak esmesi, ormanın kor
kun<; seslerle inlemesi, yağmur mevsimle. 
rinde coşan ve taşan akar suların hışırtısı 
ve dehset veren bir hızla sel halinde a. 
kışı; sık omıanlarm yeşil dalları arasında 

çeşit çeşit tonlarda sesler çıkararak insa
nı mest eden kıışlann .ötüşleri, cıvıltıları, 

vı.hşi hayvanların uluma ve kükremeleri .. 
Hülasa, tabiat varlıklarının birçok mü~kiıl 
vaziyette çıkardıkları sesler ılk insanda Pl· 
bette derin izler bırakmıştır. Tabiat için. 
de doğup büyüyen ve ölen iptidai insan 
bu çeşit varlıklardan korkmuş, kendisini 

saran ve görünmeyen esrar dolu kuvvet. 
ler içinde acizliğini idrak etmiştir. Tanrı. 

lastırdığı bu kuvvetlere karşı pkran ve 
ubudiyetini; avladığı hayvanın dc~isinden 
yaptığı aleti çalar,~. parmaklarile 
vahşi ve iptidai sesler çıkararak vecd için· 
de ifade etmiş, ilahlann .bu müzik vasıta. 
siyle tatmin edildiğine uhip olmuştur. 

Eski devirlerdeki (tarihi devir ı din. 
!erde en bariz vasfı yukanda arzedildi!::i 
gibı i!Ahi müzikle müterafik olmasında bu. 
luyoruz. 

Eski Türk, Mısır, Çin, Yunan .. ilıilı. 

medeniyetlerinde müzik o zamanın mek· 
tepleri tedris hayatına girmiş, hatta Çin. 
cede bu~ nota ile udalar ipret edil 
miş bulunuyordu, sopa, mızrak, ok, kılıç, 

kalkan, mancınık harp vasıtası olduğu za.. 

manlarda Canhıraı sesler haykıran boy· 
nuz borular, daiaralar, dümbelekler hü
cum emrini verir, bu vahtl ve oiultulu M!ll 

dalpları ne keıMilıadm ıeven iki ııwlı.ı-
11m tarııf birbiri ür.erlne ablır. Kılıçların 
q»rıntıra çarpınNllldan h-1e plen acı 
w tok ~. ddarm dıllım•lın, kor. 

1'lıAç nklJar.,... •talı-~lıiıılltJil 
ulvly9t ....wı. 

Orta ......... liııııile. 
kaınç1*ı Türk ~ 
riDden dönünce MnlJllD8 Wıce ,_. 
iki tarafa dizili tunç 7lillO ............. 
vuilerin öırilııde bir çiflk tam.. 
ran güael kızlar buhmar; ba bıbır Jıaı.;. 
mı methiyeler, uls llllilduı 
borular, dümbelekler de miltımlllıılı,. 

harp zafer oiultuları yaraurlar. AttJJt 
kendi gururunu coşturan ve azamadlıl 

tannlastıran bu müzik deıı7- içinden 
yıldırım çeviklllile at ilstünde ııar111ımn iç 
kapısına dalardı. 

Avrupada Rönesansla blf)ıyan OerJ.. 
me, müziği an'anelerinden m.yınnık kUıı. 
sik şaheserlerin yaratilmumı lı:obıylaftır. 
mıştır. 

Wagner, Beetlıoven, Bach, Monırt 

Schubert ve sair ... simalar inlanhAa müallt 
aşkının şahikalarını, ölınezltafut, bqıta 
müzikle haİnurlaşmış olduğunu ilbet et.. 
mişlerdir. 

Türk aletlerinin Hinde, C,.'ine, A Y1'11p& 

içl~rine, Anadoluya, Mısıra ve daha ate 
diyarlara kadar akınları, insan hay.ıbıde 
müzl~§ell ve deniz daJcalarınm prklla
rım içimi&de kaynqtıran bir koro atbl 
canlanmıyor mu? Muazzam halk ldWıele. 
ri:ıi coşturan, milli heyecanlan~ 
ran hatipteki kudret nereden g~ ' JL 
vet bltabelerlnde ve vlızlanndald 1iıa1a
rııı kalplere aklflndaki aheıılden •• ~ 
hayatımızın en derin klifllleriDdl 
lar, aksülAmeller yaratan llıtlsU1ud 
jil midir?. 

hti:kW ve hürri79tlne blıtet~il 
malılara kup llWıma l8l'dla 
çelik IÜJliÜSlblÜ hiıllıma 
lanlar ıfbi küknrlra 
kan ve diiflDUl 
uamet upUlan 
udllan ne uı.t. 
müalktir. 
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"Andre Chenier" den: 

Genç Hasta 

Apollon; ey kurtarıcı Allah, ı.ırlı alemlerin, hayatın Allahı, Pyton'un 
galibi muzaffer genç Allah! ... Sana yalvarıyorum ... Oğluma, biricik oglu. 
ın.a acı! ... Yalnız onun için yaşıyan, ağlamıya mahk\lm ve bikes bir halde 
ölen annesine ıneı·lıaıııet et: ... E~· genç allalı! Onun gençliğine "ardım et! 
Masum hayatının çiçeğini kavuran, göğsündeki bu kızgın ateşi söndür! .. 
Eğer o Apollon, mezardan kurtulur, sürüyü gütmek için "Menal., e dö. 
nerse ... Bu eller, bu ihtiyar ellerle Aııollonum senin heykelini akikten 
kupamla süsliyecek, ve her yeni yaz geldiği zaman böğüren bir boğanın 
kanını mihrabına akıtacai'ım! 

- Ah oğlum! Daima merhametsiz mi olacaksın? Meş'um sükutun 
bitmiyecek mi? Oğlum ... Ölmek, su son ihtiyar senelerinde anneciğini ak 
saclarile yalnız mı bırakmak istiyorsun' Göz kapağını benim kapamanu, 
külünü pet!erininkine benim mi katmaklığımı istiyorsun? Fakat bu dinda. 
rane ihtimamları yapması lilzım gelen sensin oğlum. Zira rnezanm senin 
gözyaşlarını, vedalarını bekliyor .. Söyle, sövle yavrum seni bitiren bu 
keder nedir? Gizlenen ıstıraplar daha elemli olurlar. Sonra ... Bu ağırlaş. 
ınış göz kapaklarını kaldırrnıyacak mısın? ... 

- Anne, sevgili annem! Allahaısmarladık. Öliiyorum artık bundan 
~onra oğlun yok! Hayır, hayır ben mevcut değilim anneciğim. Gittikçe 
şiddetini arttıran kızgın bir yara beni kemiriyor, güçlükle teneffüs edi. 
yorum ... Ve her defasında son nefesimi aldığımı sanıyorum ... Konuşamı. 
yacağım ... Allahaısm:ırladık! OL. Bu yatak da beni nekadar yaralıyor, 

üzerimdeki yorgan da nasıl beni eziyor! .... Herşey, of herşey bana ağırlık 
veriyor, herşey beni yoruyor. Ölüyorum. Bana yardım et! Şöyle beni yan 
tarafıma cevir. Ah ölüvorum! ... Ölüyorum! .... Bu ne ıstıra'l Yarabbi! .... 

- İşte biricik yavl'uın, of.:hıın, şu ilacı al. Onun harareti kuvvet ve 
hayatını iade edecek. Haşhaşla beraber, ebegiimeci ve Dictame usarele. 
rinden yapılmış km·v<!tli, inMma ferah veren bir menku ... Onu ben göz. 
yaşlarımla tntlılaştırdım. Ceres'i tanımadığın, gözlerin uyku nedir bilme. 
diği bir halde iken, zayıf vücudiin güneşten ür dela mukabele gördü. Al 
oğlum ve kendini, katiyen teselli bulnııvan, gözleri yaslı bu ihtiyar ana. 
cığının duasına emanet et! O ":lııne ki; ı;aktiyle seni adım, adım takip etmiş, 
bağrına bastırmış, kolları arasında tasımış, sana ilk defa sevmei!i öğret. 
mişti. Ani kederler minimini giizkrinden ya~lar akıttığı zamanlar ekseriya 
şarkı söyler, seni güldürmiye çalışırdı. Vaktiyle bu memeyi tazyik eden 
solgun ve donmuş dudağını, evvelce ilk günlerini besliyen sütüm gibi, 
şimdi seni besliyecek, imdadına yetişecek olan bir usareye vakladır! 

- Ey Erimanthe'ın yamaçları ... Ey vadiler ... Ey koruluk ... Ey yap. 
rağı şasırtan, tlalgayı titreten \'I' onun genç sinesi üzerinde keten J'Opla. 
rının katlarını dalgalandır:ın iniltili, serin rüzgarlar.. Erimanth'm kıyı
larında rakseden güzellerin çevik alayını bilirsin değil mi anne? Orada 
ne kurtlar, ne yılanlar, ne zehirler .. hiçbir şey yoktur. Oh iliıhi yüs! Bay. 
ramlar, şarkılar ... 
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Çobanın Aşkı 

Gölgeler yavaş yavaş sırtları sarıyordu, 
Dertlerim ayaklandı teselli arıyordu. 
Köylüler küme küme tutmuşlar karşı yolu, 
Belli ki yasları \'ar, gözleri dolu dolu. 
Karıştım kafileye sebebini bilmeden, 
Sarmıştı hislerimi bir sızı bilmem neden? 
Hiç kimse J,oııusınuyor; eğilmiş yere başlar, 
Göründü çok geçmeden yamaçta niıtık taşlar. 
Çınarlar mezarlığa bir bahçe süsü vermiş, 
Leylanın bahtsız ömrü bumda sona ermiş. 
Kabrinin başucunda duruldu el bağlandı, 
Ak saçlı bir ihtiyar sevdalı kızı andı. 
Yukarı kalktı eller yükselen amin sesi, 
Andırdı içten gelen muztarip bir nefesi. 
Karşıki sırtta güneş sessizce sönüyordu, 
Kafile hıçkırarak geriye dönüyordu. 
Üstünde titreyorken ril: gibi bir gözyaşı, 
Anlattı sergüzeşti Leylanın mezar taşı. 
Üç sene devam eden savaştan sonra solmuş, 
(Ermeden ınüradına gençlikte türap) olmuş. 
Kavraınış benliğini ezeli, sonsuz sızı, 
Çobanı istiyormuş Muhtarın güzel kızı. 
Çobana çok görülmüş Leylanın vuslat tacı, 
Yıllarca zavallı genr yalvarını~ acı acı. 
Yosunlu kitabede satırlar sanki birden, 
Ruhumda beste oldu fışkırdı Leyla yerden. 
Taşına papatyadan çelenkler örüyordum 
Karşımda gülümseyen bir hayal görüyordum. 
Önümde uzanan yol Ukbaya giden yoldu, 
Bu acı gülümseme bağrımda (eryad oldu. 
Uzaktan bir kavalın cezbeli inlemesi, 
Belli ki kan ağlıyan yaralı kalbin sesi. 
Gittikre yaklasıyor tepeyi aşıyordu, 
Bu sesle macerada bir nisbet yaşıyordu. 
Gizlendim bir köşeye, önce bir kibrit yandı, 
Bir insan birdenbire mezara )·uvarlandı . 
Geceyi sevdasının hıçkıran aksi sardı, 
Ölmüştü meğer çoban, elinde bi.c gül vardı. 

Nazım Doğan ER:\XAX 

- Dostum der, üç gündenberi hiç bayramlarda görünmüyorsun, ne 
~npıyorsun. ni<;in ölmek iMiyor~on? Görüyorum ki nıustaripsin. ilana 
seni iyi edebileceğimi söylediler. O halde yaşa!. 

Beraberce bir tek aile kuralım. Bu suretle babanun bir oilu, anne. 
ııin de bir kızı olsun! Eo\•er BARLAS 



Köy tetkik notlanndan: 

Denge re 

Yaşamaı tedrisatı dolayısile, yoşama 

işinin mana ve önemi üzerinde durmuş, 

psikolojikman yaşama hadisesini tebarUz 
ettirmiştim. E~itim ve öğretim flletodumu
zu:ı ana prensipini teşkil eden b'.l ya~ama 
işinin, değil yalnıı: okullarda, bütün i~ti

mai varlık ve yaşayışlarımızda da ayni 
derecede müessir olduğuna bu yazımla bir 
misal vermek isterdim. 

Kurmak ve yaşatmak suretile, henuz 
okula yeni gelmiş bir çocuğu, konuşmasım 

Se\·miyen bir sukutiyi, iki kelimeyi bir a
raya getiremiyen bir köylüyü bülbül gibi 
siıyletmek çok defa mümkündür. Bugün 
okullarımızda; (Haydi söyle çocuğum, ne 
duruyorsun, neden dikkat etmedin) diye 
zorlamaların boş olduğunu görüyoruz. 
Bunun yanında çocuğa yaşamak imkan~ nı 

n~ren, onu önceden hazırlıyan, bir zem

berek gibi kuranların da: (Artık yeter 
cocuğum, biraz da arkadaşların söylesin_ 
ler) dediklerine çok defa şahit olmaktayız . 

Bu yazının kahramanı Dengereli Ali ça
vu (Ali Ağa) okumasını 'bilıniyen bir köy
lüdür. Fakat köyünün tarihi ve harı> ha
tıraları hakkındaki anlatıslarından hiç de 
bu hali hissedilmiyor. 

Söğütten Dengereye akşam ge~ gele
bilmiştim. Köyün 45-50 Iik muhtarı Ali 
Ağaya misafir oldum. Öteden beriden ko
nuşurken adeta canımız da ~ıkılmamış de
lildi. Bu ağır havayı değiştir:nek maksa
dile yastıktan doğruldum , gayet iinemlı bir 
maeleyi hatırlamış gibi: 

- Ali Ağa, Söğüt köyü çok hoşuma 
~tti, koyün kurulduğu ova ne muazzam 
"1· Hele gol, o manzara. .. Doğru;;u bir 
lntçnı &ilüDden daha güzel. Gölgeieri gö
le ak1ec19n kamıtlar, adeta bir ormDn gi
bi, ıe1lrken bekciye sordum, anlattı: Du 
köyün et lhUy8ClDl bu kuşlar, hasır ihtL 
yacını da bıı ~ karfılarlarmı~. Hem 
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Köyünde 
Yazan: Ferid Çamoğlu 
İlköğretim müfettişi 

Korkutelli köylerinden de buraya çok ge. 
lirle~miş. Yolumuz şoseden ayrılıyordu, 
bekçıye sordum, bu yol nereye gıdiyor? 

-- Bu yol Antalyaya gidiyor, bu yo.. 
!un adı Tefenni.Elmalı şosesidir, bunn taş 
diışenecek, üzerinde kQinyonlar i~eye. 
cekmiş. Geçen yıl Fevzi Çakmak köyümü. 
ze geldi, köyün ortasındaki kavağın dibin. 
de oturdu. İlk defa okulumuzu sordu, 
ögretmenimiz yok dedik) o zaman valiye 
(Bu köye öğretmen verin) dedi. Allah ra. 
zı olsun öğretmenimiz de geldi. Çocukla. 
rımız okuyorlar ... 

- Bu gölün ayağı yok mu, hiç suyu 
eksilip çoğalmaz mı? 

- Bu göl tekin değildir, nereden gl'. 
lip nereye .gittiğini bilen yoktıır, (Bek~i 

biraz durakladı, keskin gözlerini gözüme 
dikti, sonra elile solumuzdaki tepeyi giıs. 
tererek:) Şu tepenin üstünde vaktile de
rebeyleri oturmuşlar, evler yapmışlar, bu 
gölde atlarını sulamışlar. Bu t~penin altı. 
nı delmişler, gölün suyunu akıtarak değir. 
menler yapmışlar. Bugün buradan boya 
bırakılırsa aş;ığıdao çıkiyor ... 

Ben bunları anlatırken 'nuhtarda bir 
sabırsızlık seziyordum, arasıra başını Eal
lıyor, evet, diye tasdik ediyor, bir şeyler 
söylemek istiyordu. Sözümü kestim ve "si· 
zin köy mü eski, yoksa Söğüt mü? Ali A
ğa) dedim. 

"Bizim kiıy daha çok eskidir,, c!iye 
söze başlıyan Ali Ağa epeyce kurulmuş. 
tu . 

- Bizim köyUn ne zaman kuruldu
ğunu bilen yok. Yalnız bugünkü halkın ~ü
liılesi biliniyor. Bu köyde yaşıyan ahali 
dalalete düşmüşler, yoldan çıkmışlar bun
ları yola getirmek ve nasihat ·etmek ıç.n, 
huca ve derviş kıyafetinde, Horasan'dan 
12 kişi, heyeti nasiha olarak ııelmiş~er, 
hıılkı ısındırmışlar ; sonra, derebeylık .a. 



manı olduğu için hükumet idareyi bunla
ra vermiş. Bu gelenlerin başı Şeyh Hacı 
Hüseyin isminde birisi imiş. Bu cle~·ebeyi 
burada istediği gibi yaşamış, asmış, kPs
miş. Bunların bindikleri hayvana kimse 
binemez, yediklerinden kimse yiy2mez, 
giydiklerinden kimse -giyemezmiş. Bütün 
köylü bunların hizmetçisi, uşağı imiş. Kö
yün nüfus kütüğündeki Katırcı Oğulları, 

Furuncu, Somuncu Oğulları, Berber ogul
ları İçağaı;ı oğulları sülaleleri bu beyler 
zamanından kalma isimlerdir. 

Bu beylerin bilahara zulümleri çok 
ziyadeleşmiş. Halk zaman zaman isyan 
etmişlerse de ellerinden bir şey g~lmemiş. 
Nihayet Korkutelindeki Teke oğullarile 

Denizlideki Tavas oğulları birleşerek bun. 
lara harp açmışlar, halk ta yardun etme. 
miş, mağlCıp olmuşlar, bu ;;uretle dağılıp 
gitmişler. 

Şeyh Hacı Hüseyinin sülalesi bugün 
pek çoktur. Çavdıradaki Ali Paşalar, Kı;
yacıktaki Abdurrahman Ağalar-, Sorkun 
çiftliği sahibi Yusuf ve Kargalı çiftliği S<>
hibi Hilmi Ağalar, hep ayni sülaledendir. 
!er. Acıbadem kazasının muhtelıf yerle
rinde de bu süliılelere rastlanmaktadır. 

Muhtar adeta heyecanlanmı'.itı, ben 
de yardım etmek istedim. 

-- Acaba bu adamlar nasıl ve ne ile 
harp ediyorlardı. 

- o zaman böyle tüfekler ne gezer .. 
Kargı, kılıç, pala ve okla .. 

- Ya, Ali Ağa, o zamanki harpler 
pehlivancasına döğüşmekten başka bir şey 
ae-ğilmiş. Şimdi herifler karayı bıraktılar 
da havada döğüşüyorlar. Trakya biiyük 
mam;vrasında Atatürk ve arkadaşlarının, 
kumandasile, bütün dünyanın dürbünleri 
altında bir gün öyle bir taarruza kalktık 
ki hiç sorma ... Zırhlı otomobiller, tanklar, 
tayyareler, ağır makineliler hep lbirbirine 
karıştı, biz piyadeler aı::adan kaybolmuş
tuk. (Henüz tamamlamadan sözünü kesen 
Ali Çavuş: Ah Bayım, bunlara harp mi 
denir, çocuk oyuncağı... Biz nel~r 

gördük... Büyük harpte İranda idi!c 
Bağdadı İngilizler alıyor !arınış dedi. 
ler, üç alay cebri yürüyüşle 27 gün-

de Bağdada vardık. Emin ol ki vo. 
ruimadık, Harpte Allah insanlara kuv~et 
veriyor. Bir karavanadan sonra cepheye 
alındık, süngülerimizle düşmanı attık. Yi
ne bir gün Bağdat cephesinde harp ediyor
duk. Düşman dehşetli bir taarruza kalktı, 
biz de ona mukabele ettik. Neticede nasıl 
oldu bilmiyorum, bizimkiler çekilmişler, 
Ben, Hızır onbaşı ve bir nefer, ı.içı.imüz 

yaralanmışız. Dört yerimde'l yaralandım: 
Ağzımdan, başımdan, ayağımdan, karnım

d&n. (Bunu söylerken yüzü sarardı, İc;inde 
dPrin bir aşk ve tatlı bir hatıranın beiir. 
diği hissediliyordu. Derin bir nefes uldı, 

bir müddet önüne baktı ve sonra): Evet, 
aört yerimden yaralanmışım. Gözlerimi 
açtığım zaman yanımda yabancı kim~eler 
vardı. Esir olmuşum, sıhhiye kademesine 
alınmışım, yaralarım sarılmış. Tercüman, 
Mısır'lı genç bir çocuk, sigara verdi; esir 
cldunuz, dedi. Esaret nedir bilmezdim, 
çok ağırıma gitti. Yaralarımın acıl~rını 

duymuyordum bile ... Fakat ')Unu söyliye
yim ki mühettiş bey ımüfettiş diyemiyor) 
İngilizler bana ve arkadaşlarıma gayet iyi 
baktılar, esir olduğumuzıı bildirmemeye· 
çalıştılar. Altı saat sonra bir kıyame!tir 

kaptu, Türkler geliyor dediler. Bu sözü 
işitince yüreğim yerinden fırlıyacakmış 

gibi çarpmaya başladı. Kolu, bacağı gcizü, 
kulağı, parçalanmış binlerce yaralıları bi
zim bulunduğumuz kademeye kad~r ge. 
firdiler. Fakat Türk ordusu yaklaştığı ıçın 
götürmiye fırsat bulamıyarak bırakıp kaç
tılar. İşin garibi şu ki bizim için husu~i 
bir otomobil geldi, bizi bindiı'erek doğru. 
ca Basraya götürdüler. Ora•hn d:ı Hindi~
tana gittik. Hastanede beş ay tedaviden 
sonra mübadele edilerek tekrar Bağdat 

cephesine geldim. 
Yine bir gün Fellahiye cephesinde idik 

Düşman 17 gün cepheyi mütemadiyen 
döğdü. Artık karşısında hiç kimsenin kal
madığına inanarak taarruza karar vermiş. 
Bizim erkanıharpler de bu piliını sezerPk 
düşmanın geleceği yere ağff makinelileri 
ve bizi yerleştirdiler. Sabahleyin Şafakla 
clü~man gözüktü. Mevzile~d" heyecanla 

Devamı 24 üncü sayıfada 





..... lfı ..... 

Erzincan Feliketi Dolayısile Tazelenen 

330 yılı Burdur ilinde, 

Bir yer sarsıntısı buhran olmuştu! .. 

Binlerce halk, kahir kudret elinde! .. 

Can veri!> hak ile yeksan olmuştu! .. 

Ben gurbette idim, gördü~üm bir düş, 

Pek korkun~ bir şeydi.. Şöyle misali: 

Me'valar yıkılmış, ot'aklar sönmüş! .. 

Yağmurlar altında titrer ahali! • 

Sanki, bir lahzada kopmuş kıyamet! .. 

Bedbaht memlekette kurulmuş mahşer! .. 

Nefsi, nefsi, diye ~ırpınır millet! .. 

Kn~mak ister, imkan yok! Eynelmefer!.. 

Duyuldu zelzele dinmemiş hala! 
Refikam muztnrip, oğlum yaralı! .. 

Aldırdım (İzmit) e nelerden sonra, 

Gittik Uzak Şarka, olduk oralı! .. 

Gı'.'ıya ki, yıllarca kal'nbendidik, 

(Diyarbakır) da, (Van, Bitlis, Musul) da, 

Her türlü yokluktan hissemendidik, 
Flirui ihmaldi gaye, Usulde! .. 

Diyorduk, cilemiz doldu ne yapsak? 

Bir !!Ün denildi. Harp Uiın edi(dl! 

Ferdası tanrısal doğan pek parlak, 

Bir yıldız peykinde seyran edildi! .. 

Katıldık Kervana, biz de bu yolda, 

Ulusal kafile ardınca !!İttik ... 
Ne varsa sarfettik belde, bavulda, 

En son Cumurluk bir Devlete erdik. 

ı·es'it ederken bu bayram gününü, 
Çınladı kulağım, dedim: anan (1) var .. 

Dinledim hatifi ıı:a:vbın ününü, 
Hasretle bize bir selam salan var! .. 

(1) Yadetmek manasına gelen anmakmasdarından. 
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KöJJ 1etltiltleri 
Tefenni merkez kazası 

Tefenni büyük bir ovanın batısında 

sivrilmiş küçük tepelerin eteğbe yaslan

nıış şir:in bir kazadır. Doğuda gözün rü
yet sahasını aşan geniş ufukları, etrafına 
ı:erµilen köyleri seyreder. 

Milattan evvel 200 yılmtla eski aaı 
"Temiriniyom., imiş. Bu ad Oğuz Türkle, 
rinin Anadoluya akınma kadar devam et

mıştir. Müslümanlığın tesiri .ıltında kalan 
"Ttmiriniyom,, kasabasının adı sonra 
" Tefenni,. ye çevrilmiştir. 18fl3 yılında 

kaza merkezi olmuştur. O zaman dördü hı. 
risıiyanlara ait olmak üzere 150 hane 

imiş. Vilayet merkezi olan Burdur'a 75 
kilometre uzunluğunda muntazam bir ~O

se ile bağlıdır. 20 kilometre murabbaı 

bir sahaya kurulan kasabanın nüfusu 
1185 kadın 1083 erkek ki mecmuu 22ü3 
dir. 

Avarız: Şimalinde sık ormanlık olan 
Eşeler, cenubunda da Rahat dağı ;,ardır. 
Bu dağların arasıl\da çok verimli ovalar 

mevcuttur. Cenubunda bir buçuk saat 
ınes<J'ede Hüyük, iki saat mesafede J{a_ 

saıı Paşa, şimali garbisinde bir saat ara-. 

lık!ı Karamanlı nahiyesi , şimali şnrki;inde 
yine iki saat aralıklı Kağılcık köyler i 
komşularıdır. , 

iklim ve akar sular: : Yazlan kısmen 
serin , hararet derecesi azami 30, kışın so
ğu!< sühunet derecesi 12 _ İlk ve sonbahar

da hararet derecesi 18 - 8 x arasıada de
ğ•5ir. Her mevsimde yağmur yağar. Hudu

du dahilinde Dalaman ırmağının kaynağı 
vardır. 

Ehli ve vahşi hayvanlar: Ehli hay. 
vanların her çeşidi mevcuttur. Bilh,.ssa 
40000 koyun ve 35000 davarın m<:>vcudiye
ti kayda değer. Dağlarında sansar, tilki, 
canavar, tavşan, domuzı mevcuttur. Avcı
lık yapılır. 

Madenleri: Krom, linyit, maden kö
mürü. 

Maarif: Kazanın maarife bağı çok 
kuvvetlidir. 1928 de taştan modern bir 

okul binası inşa edilmiştir. 280 talebe. 
si vardır. İlk okulu bitirenlerin yüzde sek

sem Burdur ve Denizli Vilayetlerinde tah
sillerine devam etmektedirler. 

Kıyafet: Kadınları üç etek ve Çerkez 
entari giyerler. başlarına beyaz büyük 

örtü koyarlar. Çarşır giyenler üç etek en. 
tarir.in öndeki parçalarını çarşırın enden 

icir.e sokarlar. Önleri açık kalır. f:.ckekl"
rl menevrek ceket, pantalon giyerler. BiL 

hassa çiftçi olanları bellerine kuşak kuşa
nırlar. 

Kaza halkının devlete, kar>unlarınu, 

yekdiğerlerine karşı bağlılığı ve sevgisi 
fazkdır. 

Asar: Eski eserler halen mevcıı~ d~ğil
d.ı . Koca Pınar denilen Belediyt? bahçesin
de Roma ve Yunanlılardan kalma bazı sci

tu:ı başlıkları 've yazılar varsa da haizi 
kıymet değildir. 

İçme suları:: Kasabanın ortasında Ko. 

ca Pınar içme suyu, ve bundan kaynağını 
alan iki çeşme vardır. Yuvala1< istikamc

tinrlen gelen Kar~kulak suyundan da iki 
çe~me ve yayladan gelen ~udan da iki çe~

me mevcuttur. Yolları bozuk olduğundan 
kı~ın yağmur sularile karışmaktadır. 

Kasabanın şimalinde dar bir vatlide 
barutlu suyu denilen bir kayna1< ,·ardır. 

Bir 5aat kadar aralıklı olan !Ju su. son yıl
larda analize ettirilmiş terkibinde hemen 
hic kirece tesadüf olun.mamış, mevaddı 
ec;1ebiye. yüzde yarım kadar tesbit edil

mistir. Su bilhassa böbrek hastalıklarına 
çok nafidir. Burdur, Antalya vilayetleri 

(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 
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Kültür ve 

Bu mevzuun çok geni';. şümullü ol. 
duğunu ve böyle bir yazıya erken basla. 
ınıs olabileceğimi düşündüm. Fakat oku
ma zevkinden hatta lise talebeleı imL 
zin bile birçoklarının mahrum olduklarını 
düşünerek yazmağa karar verdim. 

"Kültür" kelimesini geniş h:ı.yatı 

vnlamile tarif etmek maalesef pek miim. 

kün almıyor. Ve esasen §imdiye kadar 

pek çok şahıslar tarafından muhtelif ta. 

rlflerinin yapılması da bu hakikati göste. 

rcbilir. Ben genişçe bir kütle tarafından, 

n çok kavranabilecek mahiyette olan şu 

ıarifi alıyorum: "Kültür bir medeirıiyeıin 

manevi kısmına denir.,, Bu tarife göre küL 
tür. bir milletin hislerinin tezahüratından 

başka bir şey değildir ve millidir. Halbuki 

"Medeniyet,, bu vasfı haiz değildir. "KüL 

tür,, ü bu manada alınca onun ehemmL 

yelli kısımlarından birini "Edebiyat,. ve 

'·Edebiyat Tarihi,,nin teşkil etmiş olduğu

nu görürüz. Böylelikle o miletin asırlar 

boyunca hayatı nasıl görmüş olduğu ve 

hdyat yolunda yürürken hangi yolları ta. 

l<ip etmiş olduğu meydana ç(ıkar. Şüphe

siz ki "Güzel Sanatler,, yani resim, müzik, 

Edebiyat 
K. TANSF.J. 

lıeykeltraşi, edebiyat, mimari gıbi sa:ı.at 

~ı;belerinin hepsi "kültür., çerçevesi dahi. 

]indedirler. 

Çocuklarımıza "kültür,, kazandırm..".k 

i~in okuma zevkini aşılamalıyız. Onlar, 

hayat hakkındaki telakkilerini mektc1J 

ve aileden almış oldukları kadar, ders ki. 

tapları haricinde okudukları muayyen ve 

faydalı kitaplardan da almalıdırlar. Hıç 

şüphe yok ki bu vadide türkçe hocalığı e

den arkadaşlara daha büyük bir vazife 

dii~er. Onlar çocuklara okumak 7.cvkiııi 

vermeğe çalışır, ayni zamanda okuyacak. 

]arı kitaplar hakkında rehberlik ederler

,;e tabii çok iyi netice elde edilir. :aöyle. 

l'kle hem onların kara'kterleriniıo teşeK

külüne yardım edilmiş, hem de hayati 

g;;ı üşleri genişletilmiş olur Ancak bunu 

dde etmenin pek kolay olmadığı .'\şikar. 

dır. Çocuklarımızdan mektebi bitirmi~ 

'ojmak için okumak zihniyetini yok etme

liyiz. Hayata atıldıktan sonra azim, bilgi

leri sayesinde güçlükleri yeneceklerine ve 

ancak bu şekilde faydalı olabilecekl~rin~ 

iırnndırmalıyız. 
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Dengere köyünde 
Baş tarafı 1 7 inci sayıfada 

bekliyorduk, "süngü tak,. emri verildi. 

Tüfeğimi omuzuma dayadım, zangır zan
gır titriyordum. Halbuki korkmamıştım. 

Neden titrediğime kızdım, arkadaşlarıma 
baktım, onlar da ayni şekilde idiler. 

Düşman bölükleri yürüyü5 kolunda, 
kumandanları önünde tabanca ve kılıç çek 

miç bir vaziyette geliyorlardı. Ateş etmek 
.için sabırsızlanıyorduk. İs tihkamlarır. i

çinde mütemadiyen kulaktan kulağa: E
mirsiz ateş edilmiyecek, diye fısıltılar ge

liyordu. Düşman yaklaştıkça yaklaştı. A
deta korkmağa başlamıştık. Acaba bir şey 

mi var, büyükler bizi sattılar mı? Diye 
telaşe. düştük. Taki düşman 400-600 met

rr-ye gelince ateş emri verildi. Karşınızda. 

ki düşman bir karıştı. Sonbahar yaprağı 

g;l.ıi yere dökülüyorlardı. Hele o bizim ağır 

makineliler dünyayı yakıp kavuruyorlar. 

dı. İstihkamlarda hepimiz birer arslan gu

rurile mahşeri seyrediyorduk. Biraz sonra 

duşman mükaleme bayrağı çekti. Ate~i 

kestik, Bizimkilerden de gittiler, DüşmB

nın ölü yığınları içinde konu~uldu. Sonra. 

dan işittiğimize göre düşman ölülerini al

mak için yalvarmış. Bizimkile1· de :nüsa

~de: ettiler. Yarım saatin içinde koca bir 

fırkr.ı. yarıya inmişti. Bizim ;ıhhiyc kadC'

mesi de düşmanın ölülerini taşımağa git
ti. 2 :; 1940 

Mörıiler 

1 
Bahçe evi açılmaz 
Maydanozdan geçilmez 
Ben bir beyin kızıyım 
Bana paha biçilmez. 

2 
Kaynanam cadı karı 
Dilini soksun arı 

Oğlun kebap getirmiş 
Sensiz yedim a karı. 

3 
Ak 9amuk atılır mı 
Bala su katılır mı 
Geceler on dört saat 
Yalnız (1) yatılır mı. 

4 
Bahçelerde gezerim 
İnci mercan dizerim 
Vallah, billah enişte 
Ben ablamdan giizelim. 

5 
İraktaki si ni!er 
El vurmadau iniler (2) 

Gurbetteki yarimin 
Kulakları çiniler (3) 

(1) Yalınız yerinde. 

(2) Ahenk ve ölçü icabı, inler yerinde. 
(3) Ahenk ve ölçü icabı. Çınlar yerinde. 

DÜZELTME 

Mecmuamızın "3,, üncü sayısının "15., inci sayfasındaki IÖğütl manzume
sindeki yanlışlıkları okuyucularımızdan özür dileyerek düzeltiyoruz: 

Yanlıs DOGRU 
Mağlubu nefsoldun yo;gunluk yeter Mağlubu nefsoldun bozgunluk yeter 
Ularken kırıldı kirişin yayı Avlarken kesildi kirişi yayın 
Minnetin kalmadı Hasan dağına Minnetin kalmadı Hasan dağına 
Siz avret için bir donluk yeter Setri avret için bir donluk yeter 
Miısnen değilse de söğüt ağacı Müsmir değilse de söğüt ağacı 
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Ruhiyat, 
Mantlk 

Felsefe, İCjtimaiyat, 

Terbiye ve 

Dil K aç cilt Nerede 
Sahi. Basıld ığı No. Kitahın adı çe~id i old uğu :\1iiellifi 

43 Çocuk psiko!o,ii ;i 1\ırk 

44 Çocuklar h:ıkkında 

asri fikirler 

45 Çocuklar evi 

56 İnkılap psikc.lojisi 

64 Terbiyevi oyun in" 

65 Faal mektebin tat-

bikatı 

66 Yarınki mektebe clo;ı. 

ru 

67 Yeni mektebin d.ors 

vasıtalarından kum 

68 Eski mektep yerine 

yeni mektep 

69 Muallim mosle!< ah. 

lakı 

70 Yeni mekteu nedir 

71 Metodika 

72 Çocuklarda zt'ka usul-

leri 

73 Metafizik 

83 Pedagoji tarihi 

91 Türk inkılabının ka. 

rakterleri 

97 Spinoza Ztik.ı 

98 Yaratıcı te1cBmli1 

116 Sanderson 

121 Almanya mnarifl 

122 Bulgaristaa ınaarifi 

· 128 İçtimaiyat 

129 Medeni bilgil~r 

129 1 

144 Çocuk ruhu 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Hüseyin Cahil 

Hiiscyin Cahit 

M. Rahmi 

Refik Sıd'<ı 

4~2 Devlet Mat. 

:nı 

lıi5 Matbai Amin• 

111 Kader Mat. 

Kazım TJmi Duru r:~ Devlet Mat. 

Mustafa 16(; 

Kazım ,!<\mı Duru llll 

Muvaff t:.: 101 

M. Ze.rn••y.ı lM 

Kiızım 8dmi 10fl 

Ahmet HiKmcı 112 

Hasip Ahme; 

İbrahim Alaetlc!ın 75 

Suat Kemuleddin fJO 

Niıfi At:.ıf l'i8 

Sadri Er'enı ı:;4 

Suat Ker.ıalc'.'.!dir 46 
Mustafa Şekip 216 

K3.zım !"ılarni 38 

Reşat Ş. i. Hakkı ~69 

Milli Talim ve ter 27~ 

M. İzzet 250 
Afet ~93 

Recep Peker 287 
İbrahim Alaetldin 4ô0 

Tarihi 

rn3s 
19.18 

l3'l:J.1343 

19~1 

rn11 

l'l.ll 

1914 

1931 

1934 

D33 

rn31 

IUJ2 

i923 

11)39 

l.l.'4 

HlJ I 

19:'1 

19;ı4 

19JI 

lfl33 

l IJ3 

19?1 

1932 
1927 
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Dil Kar cilt Nerede 
Sahi. Basıldığı No. Kitabın adı çeşidi olduğu Müellifi 

145 Ruh ve beden 
193 Miller ruhiyatı esas_ 

!arı 

200 Üç medenıyet 

209 Amerika terbiy~ usul-

leri 
213 Filozofi ve sanat 

214 Demokrit 

233 İnkılap dersleri notları ,, 

240 Türk filozofl:ırı anto-

lojisi 

247 Çocuk terbiyesi (kon

ferans) 

253 Demokrasinin menşe 

ve tekamülü ' konfe

rans) 

254 Recep Pekeriıı inkılap 

dersleri 

265 Çocuk terbiyesi 

268 Türk devrimi ve dev-

rimciliği 

269 Politika felsefesi 

303 Arkadaşlar 

311 Çocuğun tahl ili ve ter-

biyesi 

312 Bir anneye mektuplar ,, 

313 Amerikan ruhiyatı 

314 Faal usuller ve yeni 

Türkiye mel,tepleri 

315 İlimlerde u-;ul "İlim,. ,, 

316 İnkılap yolunda 

317 Türkiyede suçiıı çocuk ,, 

323 Yeni psikolojik ve pe-

dagoji 

406 Çocuk hukukıt 
424 Köylümüzün kalkın. 

ID8B1 için 

Hüseyin Cahil 300 Tanin Mat. 

Dr. Ziya Tarat 124 Burhanettin :'.Iac. 

1 Ahmet Ağaoğlu 153 Türk 

1 Şarl Rouva 1361 Milli Mat. 

1 Suat Kemal Yetkin 113 Vakit Mat. 

Haydar Rıfat 45 Vakit Mat. 

1 Recep Peker 46 Ankara Ulus Mat. 

1 Hilmi Ziya Ülgen 156 İst. Şirketi Murctebiye 

1 Aydın liulkevı 26 Ticaret Mat. İzmir 

1 Ekmel İzdcm 28 Hakimat Mugla 

R. Peker 118 Ankara Ulus Mz.t. 

Sabiha z,~keriyq 26 İz. Ticaret Mat. 

E. H. Akarnan 20 İzmir Meşher M<ıt. 

Sadri Ertem 

1 İffet Halim 
1 Nazım Yücel;; 

218 İstanbul Vakıt Mat. 

104 İstanbul Vakit Mat. 

91 Bursa, Ankara Mat. 

1935 

1935 
1938 

1935 
1936 
1935 

1 Şeref Erdoğdu 

Muzaffer Şe:if 

M. Baha 

80 İstanbul Ülkü Mat. 19::5 

1 Yusuf Şerif 

1 Hilmi H. Halik 

1 Hilmi H. Malik 

İzmir Halkcvi 

1 Necip Ali 

1 Kerim Tümav 

136 İst. Bürhanettın Mat. 1933 

104 İst. Sinan M:ıt. 19n 

30 İst. BürhaneWn Mat. !93' 

50 An. Hak. Mil. Mat. 1933 
143 Ank. Hiı. Mil. Mat. 1332 

71 İz. C. H. Ma~. 1936 

1413 İst. A. İhsan Ma! 
8 İz. Ahmet Mnt. 1934 
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Dil Kaç cilt Nerede 
No. Kitabın adı ~eş idi olduğu Müellifi Sahi. Basıldığı Tarihi 

458 Küçük Yozga: köyü Alaeddin Giıl>e 31 An. Ulus Mat. 19:-ı7 

köy tetkiki 

478 Ayetler Arif Nihat Asya. 84 Adana Seyhan ~!at. 1937 
482 A. Riza ÜJgeııer 273 İz. Meşher Mat. Hl36 
484 İnşiyak, itiyat, irak R. Balaban 40 İz. Meşher Mat. 193ti 
530 İnkılapların öğcctti1<:- Vasfi Raşit 48 İstanbul l~·:J4 

leri 

541 İnsan ve onun kendisi ,, M. Naci Ecer 5()0 İst. Vakıt Mat. 1931) 

542 Terbiye miısahabelcri 
" 

M. Şakir 162 İstanbul Milliyet Mat. l 9:ll 

543 Nikbin olunuz Dr. Viktor 94 İst. Milliyet Mat. 1935 

547 Kızlarımız Hüseyin Cahit 258 ist. Milliyet Ma:. 1H31 

548 Oğularımız l '.!35 İst. Milliyet Mııt. 19~7 

583 Üniversite konferans_ Yunus Kazun Köni 403 ist. Ülkü Mat. 19~7 

ransları 

613 Eflatun'un ide naza .. Hüseyin Cah'.t 126 ist. Şirk. Mür. Ma: 19:~7 

riyesi 

652 İlim ve din 1 512 İst. Akşam Mat. 1927 

653 Ruh ve beden 1 300 İst. Malta Mat. 1921 

654. Hiırriyet 1 349 İst. Akşam Mat. 1927 

655 Vicdan l 352 İst. Akşam Mat 1924 

656 Psikoloji 1 373 İst. Tanin Mat. 1924 

657 betbinlik 1 37 İst. Yeni Mat. 

nedir ·'"" 
658 İlim mabettabiiye Ferit 130 İst. Mahmut B. Mai. 1341-43 

659 Pençe hayat felsefesi 
" 

Fikri 128 İst. Gayret 

660 El işleri ilim terbiye N. Sadık 192 İst. Matbaai Amir~ 1330 

661 Baba goriyo 1 R. Nuri 41 İst. Devlet Mat. 1927 

662 Pedagoji 1 s. Celal rno İst. Devlet Mat. 1929 

663 Alman hayat irfam M. Adil 2:17 İst. Matbai Amire 1917-1333 

664 Mektebe dönü:ı İ. Alaedin 364 İst. Devlet Mat. rn26 

665 inkılap 1 A. Refik Sıtkı lıo İst. Kader Mat. 1934 

666 Hayat ne içi.1 1 M. Z. 40 İst. Orhaniye !llat. 1224-340 

667 Siyaset iktisat Akçora O. Yusuf 221 İst. Yeni Mat. 1224-:140 

668 İlmin kıymeti 1 S. Zeki 281 İst. Matbai Amir., 1330 

669 Harp, sözde iyi!:kleri Dr. A. Cevdet 219 İst. Orhaniye Mat. 1927 
" 

670 Tevfik Fikret ve ahl3kı ,, Köprülü Z. M. 40 İst. Kanat Mat. 1918 

671 Ahmet Cevclt-t paş:ı Fatma Aliye 123 İst. Kanat Mat. 1333 

zamanı 
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nil Kar cilt Nerede 
Sahi. Basıldığı No. Kitabın adı çeşidi olduğu Miicllifi 

6'12 Yeni ilmikelaın 

751 Aile, ahlakı, felsefe 
müsahabeleri 

758 Tabiat kanur,ıı nıese. 

lesi 

759 Üniversite koııı'cranc _ 
!arı 

775 Kumlarda çocuk oyun. 
!arı 

776 Tecrübi p<"ılagoj: 

777 Terbiye ve verase~ 

778 Elişleri rehberi 

779 Çocuğun psikolojisi 

780 İ~timaiyat hakıııda ma. 

liımat 

781 Çocuklar hakkınd~ asri 

fikirler 

782 Şuurun bihi vasıta 

783 Avrupa edebiyatı ta_ 

rihi 

784 Adedin ruhiyatı hLsap 

öğretim 

785 Terbiyei oedcnıy·~ tari. 

hi 

820 İnkılap ve ınkıLlp(:ılık .. 

822 XI inci asırda bir Türk 

mütefekkiri 

831 Sosyal ba~<•mclnn ruhi 

inkişaf 

865 Felsefi içthrni konfe. 

ranslar 

1166 Türkiyede ilim, feb,•fi 

hayatın şart!arı 

888 1niyet mesele>ı diyn_ 

lektif 

1 

1 

2 

A . Hakkı 312 İst. Evkaf Ma:. 

Halil Türkıne'l :ı34 İst. Devlet Mat 
1341.1339 

19.i7 

Dr. H. fö.ıynbah 13 İsl. Ulus Mat 

İ si. Ülkü Basımcvi 407 !st. Ülkü Mat. 

Ahmet Hi\mı 80 1st. Devlet '.\1at. 

Kazım Nami 22~; ist. Devlet Mat. 
Dr. A. Ccvck·• 560 
İsmail Hakkı 341 

Hüseyin C3hit 492 

Hilmi Ziya l:ıl. 

Hüseyin C<:>hi~ 270 

Vantiğ 2·111 

430 

Comdivey 235 

Selim Sırrı 146 

Yavuz Abac;arı 16 
" 

Receb Ulııs ,,ğJu 
Ziyaeddin 16 

" Receb Ulus o.~lu 

Vilhem P ·:?ters 76 Ankara Receb Ulus o~lu 

Çığır dergi.<i 76 Ankara İzmir busımcvi 

1338 

1937 

1928 

1928 
1927 

rn28 

1928 
Hl27 

1928 

1928 

1928 

1928 

Hl38 

1938 

1938 

Dr. Ziy,;ecldi-ı F. 2S Ankara İzmir l:.asınıl'vi 19~~ 

Hilmi Ziya 30 Ankara İzmir b:ısıır.e\'i 19~8 

M. Ali Ayni 247 İst. Marifet M.ll. 1939 

Ankara Basımevi 1939 

Mesut müdürü: 
Feyzi Bayraktar 



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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