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ikinci lnönü zaferi nutku: 

Sayın büyükler, sayın yurtdaşlar: 
Bu ~aatte, şanlı tarihimizin en şerefli 

sayfalarından birini okumağa geldik. 
Cihan tarihini karıştırın, Türk kadar 

büyük devletler kuran bir millet göremi
yeceksiniz. İlk medeni devlet Sümerler
den tutun da, Asyada, Avrupada, kurulan 
beyliklerin, hanlıkların hakanlıkların he_ 
men hepsi Türktür. 

Terıh bize bir hakikati daha öğreti

yor. Bir Türk devleti maziye karıştı mı, 
yerine, derhal bir veya birkaç Türk dev
leti hal ve atiyi işliyor. 

Büvük harp sonunda, Osmanlı impa. 
r2torluğu yıkılırken, Türk kuvveti mede. 
ni ve muasır bir devlet daha yarattı ki, 
bu, bütiin cihana parmağını ısırtan Tür. 
kiye Cürnhuriyetidir. 

Vatandaşlar: 

Biz simdi. bu haşmetli Türkiye cüm
huriyeti kartalının anavatan yuvasına 

korunak için geçtiği kan ve zafer şahika
larından "İnönü., harplerini hatırlamağa 
geldik. 

Kalbinizi yoklayın: 19 yıl önce bu
gıinkü coskunluğun şahlanmasını duya. 
caksınız. 

Bu anda kulaklarınızda çınlıyan la
huti sada yılların asırlara, asırların ebe
diyete bıraktığı zaferin dalgalarıdır. 

Yurtdaşlar: 

Gözlerimizi, anavatanın "İnönü . , de
nilen bir küçük parçasının 19 yıl evvelki 
fablosun~ çevirelim. Bir yanda topu, tü. 
ıeği, askeri az. fakat büyük Türk iman ve 
kahramanlıgı sonsuz Mehmetcikler ve 
onların yarı Tanrılaşmış ebedi kumandanı 
İsmet İnönü; bir yanda. hayır her yanda, 
ıuhundan başka her maddi cihetçe üstıin 
düşmanlar ... 

Türkün başında bulunan padişah he
yulası. Türkün başını düşmana vermek 
için sarayında düşman cesaret ve cana. 
varlığını biliyor. 

Hasan BARLAS 

Cabllikle serhoş, düşüncesizlikle çıl. 

gın, kansızlıkla soysuz Çerkes Etem ve 
kardeşle·d. kendi yurduna, kendi hayra. 
gına, kendi milletine isyan etmiş ve niha. 
yet düşmanla elele vermiş. 

tstiklal ordusu, mühim bir kısmını, 
Kütahyadan Gediz istikametinde onu ta. 
kibe ayıfmış. 

Düşmanda katmerli sevinçler ... Tür. 
kün azalmasından gelen sevinç, Çerkes 
Etemt b!r casus olarak kullanmak fırsa. 

tından gelen sevinç. Bu sevinçle emin, 
mağrur düşman. Bursa ve Uşak cephe
sinden, Eskişehir · ve Afyon istikametle. 
r inde yıirümeğe başlıyor. 

Me.ksat, henüz tomurcuk halindeki 
Milli Hükumete bir kara kuş gibi saldır. 
maktadır. İkiye bölünen, zafiyetle titre. 
meğe başlıyan Türk cephesine bundan da
ha iyi baskın zamanı mı olur? 

Türk, derhal, vaziyetını zaman ve 
hadisata uyduruyor. Altıncı fırka ile bir 
süvar: gurubunu Çerkes Etem ve kardeş. 
]erine ayırıyor . Geri kalan kuvvetleri 
cebri bir yürüyüşle, düşmanı karşılamak 
üzere İnönü ve Dumlupınar mevzilerine 
hareket ettiriyor. 

10 Kanunusani sabahı, bugünün şe. 
refli Cümhurreisi ; o günün ve her zama. 
l'ın miitevazi ve büyük kumandanı İsmet 
Inönii, İnönü meydan muharebesine ye. 
tişiyor. 

9 kanunusani akşamından 10 kanu. 
nusaniyi! kadar düşmanın yaptığı mütead. 
dit taarruzlar ve baskın püskürtülüyor. 
Düşman 10 _ 11 kanunusani gecesi Bursa 
istikı.metinde geri çekiliyor. 

Bu sırada, Dumlupınar cephesi isti
rahat yatağında. 

Yine bu sırada, hain Etem, cebirle, 
Türk kuvvetlerini Kütahya garbindeki 
mevzilerimize saldırtıyor. Altıncı fırka, 

asilerı püskürtülüyor. Onlar da düşmana 
Fığınıyorlar. 
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C. H. Partisi Yüksek Genel Sekreterlitinin 
müzik hakkındaki yazıları 

':'.ümhuriyet Halk Partisi. Halkevle. 
rinin musiki çalışmalarına yeni bir hız 
vermeye karar vermiştir. İlk olarak ele 
koro çalışmaları alınacaktır. Koro ve ses 
faaliyetini esaslı bir surette başlamak için 
bir (ses ve koro repertuvarı) meydana ge. 
tirmek lazım olduğuna göre Cümhuriyet 
halk partisi, kompozitörlerin bu neviden 
eserlerini; teşkil etmiş olduğu jüride tet. 
kik ettirerek muvafık olanları, telif hak
kını vererek alacaktır. Telif hakkına mu. 
kabil eserlerin Parti ve Halkevi gayeleri 
için bastırma, planlara ve filime alma 
hakkı Partiye ait olacaktır. 

İstenilen eserler şunlardır. 
1 - Halk türkülerinin armonizas. 

yonları: 

Türküler iki yoldan armonize edi. 
lebilir: 

A - Sade armonizasyon. 
B - Tevsi'li armonizasyon .. 
Sade armonizasyonda türkü bir defa 

armonilenmekle iktifa olunur. Türkünün 
muhtelif güfteleri hep ayni şekilde söy
lenir. 

Tevsi'li armonizasyonda melodinin 
her tekrarı yeni bir armonileme şekli arz 
eder. Bundan başka, bilfarz türküye bir 

başlangıç bir enterlüt ve bir final ilave 
olunur. Veya meludi bir tam olarak alı. 

nır. Ve bunun üstünde variyasyonlar ya. 
pılır. 

İstenilen şekiller şunlardır: 
İki sesli türküler sade veya tevsi'li 
Üç sesli türküler sade veya tevsi'li 
Dört sesli türküler sade veya tevsi'li 
Ses ve piyano için armonizasyonlar 

sade veya tevsi'li. 
Koro ve piyano için armonizasyonlar 

sade veya tevsi'li. 
Ses ve oda musikisi için armonizas. 

yanlar sade veya tevsi'li. 
Koro ve oda musikisi için armoni. 

yanlar sade veya tevsi'li. 
Ses ve orkestra için armonizasyonlar 

sade veya tevsi'li. 
II. - Şarkılar ve marşlar piyano 

refakatile veya yalnız koro için olabilir. 
Piyanolu oldukları takdirde koro içinde 
tanzim edilmeleri lazımdır. 

Bunların dışında komyozitörlerin 
Lied gibi ses için veya koro için orijinal 
kompozisyonları da istenmektedir. 

Eser !er bir mektupla birlikte Anka. 
rada Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek. 
reterliğine gönderilmelidir. 

TAHATTUR: 

(İLKBAHAR) 

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'e 

Bir ilkbahar akşamı ufuklar yanıyorken, 
Titrek, nemli gözlerin göğsümde sönüyordu. 
Gönüller lalezarda sevgiye kanıyorken, 
Giinlüm sevda ilinden ukbaya dönüyordu. 

Vuslatın müjdesini veren baharın sesi 
Benim ruhumda sonsuz bir hasret gibl çağlar, 
Kalbimi dört yıl evvel öldüren son nefesi, 
Her bahar akşamında diriltir yeşil dağlar. 

Ey süsü, zümrüt bahar! ey güzel, dilber fasıl! 
Bağrıma diş geçiren bir sızı zalim adın. 
Yemyeşil gözleriyle çifte bahardı asıl, 
Kucağında gülerek can veren içli kadın. 

Ankara 2814/1940 
Nazım Do2'an ERMAN 





Alfrede de Musset'den 

MAVDS 

(Mecmuamızın bu nüshasında sayın 

okuyucularımıza sunulan (Mayis gecesi), 

uslubundaki zarafet ve lirizmindeki coş. 
gunluk itibarile Fransanın ön safta gelen 

tanınmış romantik şairlerinden Alfrede 

de M.ısset'nin çok sevilen bir şiiri olup 
meşhur (Geceler şairi) nin en duygulu ve 

ilhamlı gecesini teşkil eder. Bu münase. 
betle Fransız antolojisinde, kıymetli arka. 

daşım "Hayri Rüştü Akyüı:ek'in "Bir yıl. 
dıza,, başlıklı broşüründe Mayis gecesini 

bulmak mümkündür. Fakat, şimdiye ka. 
dar (Mayis gecesi) nin baştan sonuna ka. 

dar bütün bir tercümesine tesadüf etme. 
dim. Benim görüp okuduklarım yalnız 

(Pelikan) kısmıriı ihtiva ediyorlardı. Bir 
eksikliği kapatır ve ondan mütevellit te. 

cessüs ve merakı tatmin edebilir düşün. 
cesile herkesce malum olan bu şiirin tam 

tercümesini veriyorum. Aradan epey za. 

man geçtikten sonra şairin istırabında 

husule gelen tehavvülü ve istırap hakkın. 

daki felsefi mülahazalarını göstermesi 

bakımından enteresan bulduğum (Birinci 

teşrin gecesi) nin tercümesini gelecek nü s. 

hada takdim edeceğim . 

(1) 

MÜZ 

.Şair, rübabını al ve bana bir öpücük 

ver. Yaban gülü tomurcuklarının açıldığı 

bu akşam ilkbahar doğuyor, rüzgarlar kor 
gibi alevleniyor. 

Fecri bekliyen çobanaltatan kuşu da 

ilk yeşil fundalara konmağa başlıyor. 

Haydi şair, rübabını al ve bana bir öpü. 
cük ver! 

GECESi 
Enver BARLAS 

ŞAİR 

Vadiyi iyice karanlık sardı. Bana, a. 
şağıdaki ormanda sanki örtülü bir şekil 
dalgalanıyormuş gibi geldi; çayırlıktan 

meydana çıkıyor, ayağile çiçekli otları 

sıyırarak geçiyordu. Oh! bu, garip bir hüL 
yadır ki nihayet siliniyor ve kayboluyor. 

MÜZ 

Şair , rübabını al ! Çimenlikte gece 
kokulu tülleri içinde sabah rüzğarını saL 
lıyor. Henüz bakir olan gül, ölürken sar. 
hoş ettiği sedefli yaban arısı üzerine kıs. 
kançlıkla katlanıyor . Dinle! Herşey susu. 

yor, sevgilini düşün . Bu akşam gurubun 
şuaları ıhlamurlar altına karanlık dallar 
arasına daha tatlı ıbir veda bırakıyor . Bu 
akşam herşey çiçek açıyor ; ebedi ta'biat 
koku, aşk ve mırıltıyla duyulur. 

1 - Muse. Şairlerin ilham perisi. 
2 - Sevgilin demekle kendisini kas. 

dediyor. 

ŞAİR 

Kalbim neye ıbu kadar hızlı çarpı. 

yor? Beni korkutan içimdeki bu çırpını ş 

nedir? Kapımı çalan mı var? Yarı ölü 
lambamın, ı şıkla gözlerimi kamaştırma. 

sındaki sebep ne? Kudretli yaradanım bü. 
tün vücudum baştan aşağı titriyor. Gelen 
kim? 'Kim beni çağırıyor 

- Hiç kimse. Yapayalnızım .. Saat 
çalıyor ; ah yalnızlık , ah zavallılık ! 

MÜZ 

Şair, rübabını al! Bu gece A!lahın 

damarlarında gençlik şarabı kaynıyor. 

Helecanlı göğsümü şehvet sıkıştırıyor .. 
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tacağız( l ll? Yoksa, ilahi meskenin sayısız 
fenerlerinde, hayatın ve ebedi aşkın mu
kaddes bağını gece, gündüz hangi elin 
yaktığını mı söyliyeceğiz? Targüme karan. 
!ık bastı, tam vakittir. Diye mi bağıraca. 
ğız (13)? Denizlerin dibine inci toplamak 
için mi ineceğiz (141? Acı abanos ağaçları 
altında keçi gütmeğe mi gideceğiz (151 
Melancolie'ye göğü mü göstereceğiz? 

Yoksa henüz yavrulamış ve fundalı. 
ğı kendisini beklerken gözlerini dikmiş 
ağlayıp yalvaran ve nihayet masumane 
boynunu büken geyiği boğazlıyarak he. 
nüz canlı kalbini terli köpeklerine atan 
avcıyı sarp tepeler üzerinde takibe mi çı. 
kacağız (17)? Arkasında uşağile ayine gi. 

• den, annesinin yanında, okuyacağı duayı 
yan açık dudakları üzerinde unutuveren, 
sütunların aksi sadasında cesur bir kaval. 
yenin mahmuz şakırtısına kulak kabar. 
tsn dalgın ve mahmur bakışlı, kırmızı ya. 
naldı bir bakire mi tasvir edeceğiz?. 

Fransanın t11. eski zamanlarının kah. 
ramanlanna, tepeden tırnağa silahlı ol. 
dııklan halde kulelerinin mazgallarına 

çıkmalarını ve unutulmuş zaferlerinin 
Troubadoure'lara öğrettiği o safiyane ro. 
mansı yeniden canlandırmalarını mı söy. 
liyeceğiz? 

Yumuşak bir mersiyeyi beyazla mı 
giydireceğiz? Yoksa Vaterlonun adamı 

bize, hayatını ve ezeli gecenin murahhası 
bir kanat darbesile onu yeşil toprağın üze. 
rine serip, çelik kalbi üzerinde iki elini 

(11) Nazeppa'nın koşusuna (Nugo • Byron) 

Yahut •'"Lonara'nın eevelflnına (Burger'in meşhuı 
ballad) kinaye. 

(ı2) Dini ıiir. 

(13) Dramatik şiir, Sextustarqin'e kurban 

&iden arıt Lükresin hailevt macerasını kasdPrli
yor. 

(14) ilmi ve didaktik şiir. 
(15) Bükolik ..•. şir. 

(18) Melfınkoli, ronıantikl~rin, yegtıne Jlham 
kaynajı idi. 

(17) Keza romantik me\•tuu kasdediyor. 

(18) Orta çat şiri. 

kavuşturmadan evvel insan sürülerini 
dogramış olduğunu mu anlatacağız?. 

Açlıkla itilmiş, hırs ve takatsizlikten 
dişlerini birbirine çarparak dehanın alnı 
üzerinde parlıyan ümidi tahkir etmek 
nefsinin kirletmiş olduğu defne dalın; 
ısırmak için gömülü olduğu nisyanın için. 
den çıkagelen solgun bir hicviyecinin yedi 
defa satılmış namını gurur ve azamet do. 
lu hicviyelere mahsus teşhir direğine mi 
çiviliyeceğiz? 

Al, rübabını, rübabını al, artık susa. 
mıyacağım. Kanatların ilkbaharn nefha. 
sile beni kaldırıyor. Rüzgar beni götüre. 
cek, bu toprağı terkedeceğim. Senden 
beklediğim bir damla göz yaşıdır. Allah 
beni dinliyor, tam zamanıdır. 

ŞAİR 

Eğer hatırladığın aşkımızla göklere 
yükseliyorsan ve şayet benim biricik hem, 

şirem, dost bir dudak tarafından sunu. 
lan bir öpücük ile, gözlerimden sızan bir 
damla yaşa ihtiyacın varsa onları kolay. 
ca sana verebilirim. Fakat ne ümidi, ne 
zaferi, ne de saadeti sayrayacağım. Hat. 
tiı istirabı bile terennüm edecek halde de. 
ğilim. Kalbimin söylediklerini dinlemek 
i~in ağzım susmayı muhafaza ediyor. 

MÜZ 

O halde sen beni, ta mezar başına 

kadar göz yaşlarile beslenen, kendisi için 
istırap bir damla sudan başka birşey ol. 
mıyan sonbahar rüzgarı gibi mi zannedi. 
yorsun? 

Ey şair, o öpücüğü işte ben sana ve. 
riyorum. Buraaa kökünden koparmak is. 

!ediğim ot senin işsizliğindi. Yoksa istı. 

rabın Allaha aittir! Gençliğinin katlan. 
mak mecburiyetinde kaldığı keder ne o. 
lursa olsun. kara seraphin'lerin kalbinin 
derinliklerinde açmış olduğu bu mukad. 
des yara. bırak istediği kadar genişlesin: 

Hiçbir şey bizi büyük bir ıstırap ka. 
dar yüceltemez. Fakat zannetme ki ey 
şair, bu yüksekliğe erişmek için sesinin 





Hamid'in Olmez Ruhuna 

Uçtun ey koca Hamid, altın bir yıldız gibi; 
Uçtun ey koca dahi, ey ölmezin güneşi. 
Göğiin ayı, güneşi bugiin kara bağlasın ; 

Sana yerler ağlasın , sana gökler ağlasın. 

Mor bebek sırtlarında doğan bir biilbiildün sen; 
Sonra bir kartal oldun yurdumuzda süzülen. 
Elli yıl kanat gerdin vatan ufuklarına, 
Adın geçmişi sildi, şanın aktı yarına. 

Asırlarca uğraşıp Tanrının kutsal eli, 
Dikti ebediyete bir incelik heyke li. 
Uçmağın binbir rengi süzülüp bir şafaktan, 

Yüreğine serildi, adı olup ta vatan. · 

Meleklerin ışıklan örülmüş göksel aşkı, 

Yarattı gönlündeki, nurdan da giizel aşkı . 

Korkarak dize geldi Tamunun şeytanları, 

Kopunca hiddetinin ölüm saçan rüzgarı. 

Kabirlerden aldın o inilmez derinliği , 

Göklerden kopardın o uçulmaz enginliği. 

Ölüye, yerin sırlı fenerini sen verdin, 
Gönüllerden Tanrıya giden yolu sen serdin. 

Şirinıizin en ölmez tapınağıdır (Makber), 
(Ölü) yii oraya nur Tanrı yaptı göniiller, 
(Haclc), bu dünya ile iite dünyanın evi, 
(Ruhlar) ise bu uçmak düğününü.n alevi. 

Nereye uçtun şair, uçn1ağa ını, yere nıi, 
Göğe mi, Tanrıya mı, yoksa denizlere mi? 
Nereye uçtun dahi, bize kan ağlatarak, 

Arkana bir ulusu, asırları katarak?! .. 

Hasan BARLAS 



Burdur tarihine ait tetkiklerden 

TAŞODA 

Halkevimizin geçen ay çıkan dergi_ 
sinde Burdur tarihi hakkında araştırma

lara önayak olmak istediğimi arzetmiş

tim. Bu sahada ilk zamanlarda yazılacak 
olanlar her nekadar rivayetlere istinat 
edecek•e de, ileride bu yazıları tenvir 

edecek bilgiye sahip olanların bize yar-
dımlarını esirgemiyeceklerini umarak 
Bu°rdur'da eski eserlerden tanılan 
ve herkesin nazarı dikkatini çeken Taş 
oda hakkında öğrendiklerimi sıralamağa 
cesaret ediyorum. Beni bu sahada yazılar 
yazmağa teşvik edenlerin ve bu yazıları 

sabırla okuyanların kusurlarımı hüsnü ni
yetime bağışlıyacaklarını ümit etmekte
yim. 

Taş oda Burdur'un Pazar mahalle
sindendir. Pazarın bulunduğu tepenin 
memleketi ikiye ayıran çaya nazır sathı 
maili üzerinde ve çaya yakın bir mahal. 
dedir. Cephesi bu havalideki yapıların ek

serisinde olduğu gibi cenuba mütevec
cihtir. Bu semtin halk arasında Zincirli. 
kapı diye anılması ve 26 yıl önce Bur
duru bir harabeye çeviren yer sarsıntı

sından sonra burada yeniden yol açılma. 

dan evvel 6danın bahçe kısmının büyük. 
lüğü de gösteriyor ki bu oda. ve taş civarı 

Burdurda söhretlerini hala işittiğimiz ve 
Burdurun .büyümesinde, gelismesinde a. 
mil olduklarını duyduğumuz Kınalı aşire

ti beylerinin evlerinin toplandığı bir yer. 
de bulunmaktadır. Vakıa asıl Kınalı aşi. 
retinin ahfadi Paşa köprüsü civarında 

oturmakta iseler de; bu semtte de Kınalı 
aşiretine mensup şahsiyetlerin mekan 
kurdukları muhakkaktır. 

Bu odanın mukabil cihetinde !çayın 
karşı yakasında) eski eserlerden sayılan bir 
camiin ve İnönü ilkokulunun eski binası. 
nııı. yerindeki medreselerin mevcudiyeti 

Hüseyin GÜLYURT 

bu semtin ayrıca bir kül teşkil ettiği fik
rini uyandırmaktadır. 

Esasen Taş oda Kınalı aşiretinden 

Emin Bey tarafından yaptırılmıştır. Bi
nanın 650 Hicri yılında yapıldığı rivayet 
olunmakta ise de bu rivayeti tevsik ede. 
cek hiçbir kitabe ve müeyyide de yoktur. 
Bu odanın Baki beylerin veya Hacı Ali Be
yin Koca oda diye anılan ve Burdurun en 
eski binalarından birisi olan odadan sonra 
yapıldığına göre Taş odanın üç yüz sene. 
likten fazla bir ömrü olmadığı sanılmak. 
tadır. Çünkü Koca odanın yapılışının üç 
yüz senelik kadar olduğu ifade edilmek. 
tedir. MaamafLh Burdurdaki 110 • 120 
yaşında bulunan ihtiyarlar akıllarının 

erdiği uzun zamandanberi Koca odanın 
boş durduğunu ve Taş odanın ise yüz yıl 
önce sahibi bulunan Kayış oğlu tarafın

dan ev olarak kullanıldığını söylüyorlar 
ve her iki eski yapının d·a yapılışlarına 
ait hiçbir şey işitmediklerini bildiryorlar. 

Bu binalara ait vakfiyeler bulunup 
bulunmadığı da tahkik olunmuşsa da ma
alesef on sene kadar evvel evkaf dairesi. 
nin bulunduğu camiin yanması ile bu 
kıymetli vesikaların da tamamiyle yok 
olduğu öğrenilmiştir. 

Tapudaki kaydına nazaran binanın 

ciheti aidiyeti şu suretle tesbit olunmak. 
tadır: 

Tapu yoklama tarihi 1306/1890 

Mutasarrıfı: Kayış oğlu Ahmet ağa 
fevtinden evlfıdı Hilmi, Sabriye, Huriye, 
Hatlce, ve Ahmet ağa karısı Züleyha'ya 
intikal etmiştir. 

Kayış oğlu Ahmet ağa 1843 senesi
nin muzika bölük ağalarından Ahmet ağa
dir. Binaya sahip olanların herhangi bir 
suretle perişan olmaları dolayısiyle Kı. 
nalı asireti sülalesinden Mehmet ağa tara. 
fında~ satıldığı öğrenilmekte ise de tapu 
kaydında buna ait bir sarahat yoktur. 

(Devam edecek) 
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24-3-940 Pazar günü evimiz salonunda Ziraat bank direktörü 
Fevzi Alptekin tarafından verilen ekonomi mevzulu konferans 

Sayın dinleyicilerim; 
Dokumacılar kooperatifinin yıllık 

kongresi münasebetile toplanmış bulunu
yoruz. Bu fırsattan istifade ederek sizinle 
milli ıktisat mevzuu üzerinde kısaca bir 
konuşm:ı yapalım. 

Milli iktisat mevzuu, böyle bir kon. 
feransın çerçevesine sığmayacak kadar 
geniştir. Fakat biz, bu mevzuun bir kısmı
nı arzedebileceğiz. 

Söyliyeceğimiz şeyleri 

bildiğine kaniim. Bununla 
mevzuun beraberce bir daha 
ru olacaktır. 

Arkadaşlar, 

sizlerin de 
beraber bu 
tetkiki doğ-

Milli iktisat, milli hudutlarımız da. 
hilindeki ekonomik hareketleri tanzim 
etmek, milli sermaye kaynaklarımızı se
ferber ederek memleketin terakki ve in. 
kişafına en kısa yoldan ulaşmak gayesile 
calışmak ve haricin te'sirlerinden kurtu
larak iktisadi istiklalimizi elde etmek de. 
mektir. 

Bu tarif milli iktisadin tam ve kamil 
bir tarifi sayılamaz. Fakat mevzuu top
laması itibarile şayanı kabul addedile. 
bilir. 

1 - Bu tarifi bir parça tasrih edelim. 
Bilirsiniz ki istihsali servet ancak üç un. 
surun blrleşmesile kabildir. Bunlar da 
tabiat, say ve sermayedir. Memleketimiz. 
de tabiat şartları çok müsaittir. O halde 
milli hudutlarımız dahilindeki ekono
mik hareketlere iyi vecheler vererek mil
li servetlerimizi en müsait şekilde işlet. 
meğe başlamak ve bunun için de en zen. 
ginlerini başa geçirmek icabeder. 

2 - Bu işleri başarmak için milli 
sermayeye vazifeler vererek milli ikti. 
sadın, milli kalkınmanın muvaffak ol. 
masına imkan bulmak lazımdır. 

3 - Mesaiyi yani çalışan kollan ev. 
veli memleketin, sonra şahsın menfaati. 

Fevzi ALPTEKtN 

ne uygun şekilde organize etmekte milli 
iktisadın esaslı prensiplerindendir. 

Bizde, tabiat bol ve zengindir. Niıfu. 
sumuz pek de az sayılmaz, fakat milli ~er. 
maye durumumuz yapacağımız işler kar. 
~ısında kifayet etmiyebilir. Bunun ıçın 

mHli sermaye kaynaklarımızı bir nokta. 
ya teksif etmek pek lüzumludur. 

Arkadaşlar, 

Bilirsiniz ki, sermaye evvela bir ta
sarruf fikri, saniyen bir ihtira fikri mah. 
sultidür Madem ki sermayenin esası ta. 
~arruftnr o halde milli tasarrufu arttıra. 
rak milli sermayenin inkişaf bulmasına 

çalı~mak lazımdır. Bunun için de vatan. 
daşların, tasarrufa tam manasile riayet 
ederek milli sermayemizin her şekilde 

artma>ını. çalışmaları icabeder. 
Milli iktisat sisteminin en büyük ka. 

vaiı:li, memleketi iktisadi istiklale doğru 
götürmesidir. Bu da yerli sanayii koru. 
makla kabildir. Vatandaşların yerli ma
lına rağbet etmeleri ise, meseleyi kökün
den halleder. 

Milli iktisat sistemimiz Cümhuriye
tin mah~ulüdür. Bu husustaki muvaffa.. 
kiyetli çalışmaların göz kamaştırıcı neti. 
celerir.i görebilmek için nazarlarımızı bir 
parça gerilere çevirmemiz doğru olur. 

Arkadaşlar. 

On sekizinci ve on dokuzuncu asır. 

!ar bugünkü terakkiyat ve inkişafın baŞ
ladığı devredir. Bilhassa 1825 den sonra 
buhar kuvvetinin sanayie tatbiki ve nakil 
vas~talarının yer alması bu terakkiyatı 
hızlar.dıı mış ve en yüksek mertebesine 
cıkarmı5tır. 

Sayın dinleyicilerim, 
Garp sanayii bu şekilde ilerlerke.n 

el sanayiine dayanan memleket!er m~kı
ne rekabetine mağlup olarak bırer bırer 
tasfiyeye uğrıyorlar ve günden güne 
birer iptidai maddeler memleketi haline 





Sayın dinleyicilerim, 
Cümhuriyet devrinde iktisadi istik 

lal şian, halk arasında, yeni bir ahlak. 
y_eni bir telakki, yeni bir ideal ve yeni bi; 
cıda! mevzuu olarak ele alınmıştır. Bu 
?aşlangıcı müteakip bütün vatandaşların 
adeta musabaka cdercesinde mi!li iktisat 
meselelerine dört elle sarıldığı görülü. 
yor. Bidayette müşkil gibi görünen bu 
mevzular. Türk azmi ve Türk feragatkiır. 
lığı ve fedakarlığı karşısında tam bir mu. 
vaffakiyet ve zaferle neticelenmistir 

Arkadaşlar, , . 

Bu zafer, Milli Şefimizin Lozanda 
imzaladığı sulhün memleketi tam bir is. 
tik!ale kavuşturması sayesinde elde ediL 
miştir. İmtiyazlar kalkmış, iktisadiyatı. 
mız tehditlerden kurtulmuş ve iktisadi is. 
tiklal bu şekilde temin edilmiştir. 

Filhakika Lozan sulhunu müteakip 
memleketimizde yerli sanayi tekrar hare. 
kete geçiyor. Halk yerli malı kullanmağa 
ehemmiyet verdikçe, milll sanayi inkişafı 
hızlanıyor. Ve fabrikaların, imalathane. 
!erin, el tezgahlarının adetleri her gün 
artarken milli servetimiz de artıyor. Ve, 
iktisadiyatımız bugünkü yüksek mev'kie 

yükseliyor. 

Kayseri 
Nazilli basma 
Ereğli bez 

fabrikası 

Adana, Malatya ,, 
Bakırköy 

Malatya bez ve ipek ,, 

Arkadaşlar; 

33000 
29000 
15300 

: 150~\0 

10000 
: 17000 

Bütün bu eserler Cümhuriyet devri
nin mahsulleridir. Bu da milli iktisat si. 
yasetini gütmek sayesinde elde edilmi~

tir. 
O halde bu üstün ve muvaffakiyetli 

çalışmaları daha ileri götürmek ve bun
dan sonra daha dikkatli bir şekilde milli 
iktisadiyatımızı korumak için, evvela, 
her şeyden evvel yerli malı kullanacağız ... 

Arkadaşlar. Yerli malı kullanacağız 

diyip geçmiye!im. Bizden kimlerin ekmek 
yediğini bir düşünelim. Kazancımızı lü. 
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Şu izahatı verdikten sonra herkesin 
hatırına bir sual gelebilir. Pekili, Milli 

iktisat prensipleri başlıyalıdan beri ne 
kazandık? 

Hemen arzetmek isterim ki bu bab. 

daki yükselişi saymak ve anlatmak im. 
kansızdır. Ben yalnız birkaçından bahse. 

derek diğerlerini yüksek takdirizine bı. 

rakacağım. 

Cümhuriyet devrinde yalnız 400 mil. 
yon lira demiryollarına yatırdık. 200 mil. 

yon lira milli bankalara sermaye koyduk. 
100 milyon lira bankalardaki tasarruf 

hesaplarına yatırdık. Bunlardan başka 

mevcut fabrikaların sınai ve ticari mü. 

esseselerin sigorta müesseselerinin ve ko. 
operatiflerin mElvcudiyetleri milyonlarca 

liraya baliğ olan birer kudret taşımak. 

ta dırlar. 

Milli iktisat siyasetimize dayanarak 
kurulan müesseseleri saymak uzun ve yo. 

rucu izahata bağlıdır. Ben, müsaadenizle. 
yalnız pamuklar, bez ve iplik üzerine ça. 

lışan fabrikalarımızdan mühimlerini söy. 
!emekle iktifa edeceğim. Çünkü Burdur. 
da iplik ve bez mevzuu iyi kapanmıştır. 

4500 5.500.000 5.000.000 bez 
2400 206.000 1.800.000 
1500 1500.000 1200.000 

700 1500.000 1440.000 
700 1400000 1000.000 

1200 2000.000 1800.000 

zumsuz yerlere sarf ve israf etmiyerek bir 
ban'kada biriktirmeliyiz. 

Arkadaşlar, Diğer memleketlerde her 
kesin az, çok bankalarda tasarruf hesabı 
olduğunu ·işitiyoruz. Bu para ailenin is
tikbali demektir. Gerçi bizde de bu hare. 
ket başlamıştır. Fakat henüz yenidir, ade. 
di memleket nüfusuna göre azdır. Halbuki 
ayda ( 1 ı lira artırarak bankaya yatırmak 
herkes icin mümkündür. Bir senede 12 
lira sı to~lanır. 20 sene sonra küçük gö. 
rülmiyecek bir paranın toplandığı görli. 
lür. Size bu hususta bazı rakamlar ver. 



meyi faydalı buluyorum. Yüzde 3,5 faizli 
bir hesaba tasarruf parası olarak ayda 5 
lira yatırıldıgı takdirde 10 sene sonra 717 
lirası, 15 sene sonra 1180 lirası, 20 sene 
sonra 1729 lirası; Ayda 5 lira yatırdığı 
takdirde 10 sene sonra 1434 lirası, 15 sene 

sonra 2360 lirası. 20 sene sonra 3458 lira. 
sı toplanır. 

Şu izahat dahi gösteriyor ki bugün 
jçin arttırılması kabil olan küçük paralar 
seneler geçtikten sonra bir aile için küçük 

görülmeyecek miktarlara baliğ oluyor. 
İşte atalarımızın, damlaya damlaya göl 
olur, sözü de bunu ifade etmiyor mu? 

Her vatandaşın bankalarda bir tasar. 
ruf hesabı bulunması milli iktisadiyatı. 

mız için bir amaçtır. Fakat hiç olmazsa 

her ailenin bir tasarruf hesabı bulunma. 
sını temine çabşalım. Bunu yapabilmek 
için, müşkül bir anda bulunan bir kimse 

bankadaki tasarruf hesabının ne büyük 
bir yardımcı olduğunu tasavvur etmek 
kafidir. 

ARKADAŞLAR, Para kazanırken 

arttırılır. Halbuki hastalık ve ihtiyarlık 
anlarında başkalarından ne kadar yardım 

görebilirsiniz. Çalışamıyacak zamanları. 

nızı daima hatırlayarak ona göre şimdi. 

den hazırlıklı olmak gereklidir. 

Şu sözlerden sonra hatıra bir şey ge. 
lir. Para arttırmak ve bankaya yatırmak 

istiyoruz, fakat şartları ve usulleri nedir 
diye bir sual sorulabilir. Milli bankalara 

müracaat ettiğiniz zaman size bu hususta 
etraflı malumat verirler. Bununla bera. 
ber ben burada kısaca arzı mallımat et. 

meyi faydall buluyorum. Milli bankalar 
tasarruf paralarını 4 şekilde kabul edi. 
yorlar. 

1 - Kumbaralı tasarruf tevdiatı : Her 
vakit verilip alınabilir. İlk yatırılacak pa. 
ra bir ve iki lira olabilir. 

2 - Vadesiz tasarruf tevdiatı: Her 
zaman verilip alınabilir İlk tevdiat beş 
lira olması lazımdır. 

3 - İhbarlı tasarruf tevdiatı: Bu nevi 
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tevdiatta muayyen bir ihbar müddeti ka. 
bul edilir. Her vakit yatırılmasına muka. 
bil çekilmesi ihbar müddetinin dolmasına 
bağlıdır. Beş liradan aşağı olamaz. 

4 - Vadeli tasarruf tevdiatı: Her za. 
man yatırılabilir. Çekilmesi vadenin hi. 
tamına bağlıdır. Bu şekilde her tevdiatın 
asgari yüz lira olması icabeder. Gerek 
ihbarlı ve gerek vadeli tasarruf hesap. 
larının faizleri kumbaralı ve ihbarlı he. 

saplarının faizlerinden daha fazladır. Bu. 
na mukabil ihba;sız ve kumbaralı hesap. 
lar için de keşideler tertip edilmiş ve çe. 
kilen kurada kazananlara ikramiyeler ve. 
rilmektedir. 

Kuraya girebilmek için bankaya en 
az elli lira yatırılmış bulunmalıdır. Ke. 
şideler yılda dört defa yapılır. Kurada 

kazananlara yılda 24 bin lira ikramiye 
olarak tevzi olunur. Bir yıl zarfında he. 
sabından hiç para çekmiyenin ikramiye. 
)eri yüzde 20 fazlasile ,ödenir. 

ARKADAŞLAR, Şimdiye kadar an. 
!attıklarımdan şu neticeyi çıkarmak 

mümkündür. 

1 - Her şeye rağmen yerli malı kul. 
!anacağız. 

2 - İstihsalimizi düşünerek kazan. 
cımızdan bir kısmını arttıracağız. Ve mil. 
li bir bankaya yatıracağız. Bu iki esas 

milli iktisadın temelidir. Bunları azami 
bir gayret ve titizlikle tatbik etmeliyiz. 

SAYIN DİNLEYİCİLERİM! Sizler 
gibi kolunun kuvvetine dayanan vatan. 

daşların refahı, birlikte çalışmak sayesin. 
de daha çabuk elde edilir. Birlikte çalış. 

manın en muvaffakiyetlisi kooperatif sis. 
temidir. Kooperatifler milli iktisat mcv. 

zuumuzdan büyük vazifeler almış teşek. 

küllerdir. Sizler de bunu takdir etmişsi. 

niz. Kurduğumuz Burdur dokumacılar 
yapış ve satış kooperatifi ortaklarının is
tikbal ve refahı için atılmış en doğru bir 
adımdır. Bu teşekkill etrafında toplanan. 
!arı takdir ve tebrik eder, hepinize başa. 
rılar dilerim ... 





- ıa-

Mesela: Ziyafete akşam ezanından 

yanm saat evvel ve toplu olarak gelinir. 
Makul mazereti olmadan tam zamanında 
gelemiyenler cezalandırılır. 

Yemek sofrasınpa oturulduğunda 

yemeğe ilk evvela erbaşı başlar. Yemek. 
ten de yine erbaşı herkesten evvel kal. 
kar. Yemek neş'e ve iştiha ile yenir. Ye. 
meği müteakip kahveler içildikten sonra 
erbaşının oturuşuna dikkat edilir. Mec. 
lise dahil ziyafet arkadaşları erbaşının 

oturduğu şekilde oturınağa mecburdur. 
Bundan hariç harekette bulunanlar ceza 
görürler. Bütün arkadaşlar bu gibi kayıt. 
!ara tedbirlere aykırı harekette bulun. 
mamakla beraber konuşma sırasında, o. 
yun esnasında ağızdan terbiye dışında 

siız çıkaranlar (yolsuz) sayılırlar ve ceza 
görürler. 

Cezalar: 
Ceza üç türlüdür. Ziyafetin kurulu

şunda kararlaştırılan hususata riayet et. 
meyenlerden hafif cezalı olanlar Erbaşı 

tarafından meclis müvacehesinde ihtar 
edilmekle beraber kendisinden ayrıca pa. 
ra cezası da alınır. 

Cezası biraz aaha orta olanlar hem 
ihtar edilir, hem de "yolsuzsun, yoluna 
yat., denir. Cezalı arkadaş mutat zi. 
yafet günlerinden başka bir günde ayrıca 
bir ziyafet tertip ederek yoluna yatar ve 
arkadaşlarını memnun eder. 

Bütün ziyafet müddetince alınan pa.. 
ra cezaları ya erbaşında veyahut çavuşta 
birikir. Ceza paraları epeyce yekun tu. 
tar. Bu para ile <Hidrellez (4) günü hah. 
çelerde toplanarak kuzu dolmaları, bak. 
!avalar hazırlatırlar; ziyafet arkadaşları 
ickili, mükellef bir alem yaparlar. 

Hiç unutmam, çok küçiiktüm; bir 
gün bizim evde sabahtan bir telaş baş.. 
!adı. Komşu kadınları toplandılar. Bir ta. 
raftan mutfakta yemekler pişiyor, yuf. 
kalar açılıyor, siniler hazırlanıyordu; bir 
taraftan da evimizin büyük odası temiz. 
!eniyor, sedirlere minderler atılıyordu. 

Bütün aile, efradı komşular da dahil ol-

(4) Hızıril;yas. 

duğu halde, akşamı sabırsızlıkla bekli. 
yorduk. Bütün bu hazırlıklar gece yapi. 
lacak &beyimin ziyafeti içindi. 

İkindiye doğru ağabeyimle beraber 
üç kişi geldi. "Çalgcılar geldi,. dediler. 
Gelenlerin ellerinde keman, ut, def var. 
dı. Hazirlanan misafir odasına girmedi. 
!er; diğer küçük bir odaya geçtiler. Ge. 
!enlerin üçü de Türk değildi. Kıyafetlerin. 
de bir değişiklik yoktu. Çalgıyı İslamlar 

çalmaz yalnız Rum ve Ermeniler bu i~le 
uğraşıyorlardı. Ut, keman, kılarnet ve daha 
bunun gibi çalgılar çalmak çok günah sa. 
yılırdı. Keman veya ut çalmak istiyen 
Türklere • yarın ahrette ateşten çalgıyı 

eline verecekler ve cayır cayır yanacaksın 
derlerdi. Biz Türklerin yegane çalgısı bağ. 
lama, cura, bozuk gibi perdeli sazlarla def, 
zilli maşa ve darbukadan ibaretti. Köy 
düğünlerinde çingeneler davul ve zurna 
çalarak (5) şehirde hal ve vakti iyi olan. 
!arın düşünlerinde Rum ve Ermenilerin 
çaldıkları keman, ut, kılarnet ve deften 
mürekkep saz heyetleri icrayi ahenk eder. 
di. Kadınları da, defci tabir edilen çengi 
kadınlar, milli türküler söyleyerek, genç 
kızları oynatarak eğlendirirlerdi. Düğün, 
mahalle kadınlarını tamamen bir hafta 
eğlendirirdi. İşte Abeyimin ziyafetinde 
de hiristiyan çalgıcılar çalacaklardı. 

Onlar, ziyafet arkadaşları gelmezden 
evvel çekilmiş oldukları odada rakı içi. 
yorlardı. Vakit akşam ezanı oldu. Kapı
mızın önünde bir gürültü koptu. Bütün 
misafirler, başta erbaşı olduğu halde, gel. 
diler; misafir odasına çekildiler. Sofra 
kuruldu, yemeğe başlandı. ~rbaşının "Bu. 
yurun arkadaşlar!.. sözü üzerine çorba
dan başlandı. İlk yemekten sonuna kadar 
ilk defa erbaşı başlıyor ve tabaklar onun 
işareti üzerine kaldırılıyordu. Misafirle. 
rin hepsi çok neşeli ve iştihali idi. Niha. 
yet baklava sinsi geldi. Herkes yanındaki 
arkadaşına baklava ikram ediyor ve aldı. 
ğı baklava dişini arkadaşına uzatarak: 
"Haydi arkdadaş' .. diyor, o da yuvada 

(5) Köy düğünlerinde elan davul zurna ça

lınır. 



yem bekleyen yavru kuş gibi ağzını açı. 
yordu. 

-Hacca .. a .. Dudu ... culla, cak cakkk .. 
Ve, baklava lokması da ağzına tıkılıyor. 
du. Yemek sonuna kadar kahkahalar de. 
vam etti. Bütün misafirler iyi bir iştiha 
ile yemeği bitirdiler. Sofra kaldırıldı. El. 
!er yıkandı. Kahveler içildi. Tabaklar 
içindeki ayınga tütünlerinden herkes cı. 
gara sarıyor ve tüttürüyordu. Odanın içi 
duman içinde kaldı. Erbaşı abeyime işaret 
ederek çalgıcıların gelmesini emretti ve 
meclise hitaben: 

- Güzel oturalım arkadaşlar! 

Diyerek odanın ocağı yanındaki sağ 
baş sedire bağdaş kurup oturdu. Karşıki 
sedire de sol erbaşı oturdu. Sağ taraftan 
olanlar, sağ erbaşı yamağı ve onu taki. 
ben yaşta büyük olanlardan küçüğüne ka. 
dar, sıraya dizildiler. Sol taraf ta herkes 
eşinin karşısında olmak üzere yerini aldı. 
Bu sırada üç kişilik saz heyeti de gelmiş, 

odanın bir köşesinde sandalyalara otur. 
muş bulunuyordu. 

Saz faslı başladı. Çalgıcılar şarkı söy. 
leyip çalışıyorlar, ziyafet arkadaşlarından 
sesi iyi olanlar milli havalar, yerli türkü. 
ler söylüyorlardı. Saz, bir saat kadar de. 
vam etti. Biraz sonra, erbaşının işareti 
üzerine, zeybek havaları çalınmağa baş. 
landı. Çavuş tayin edilmiş olan arkadaş 

da zilli maşa ile tempo tutuyoru. 
Erbaş ev sahibi olan Abeyime: 

- Çek bakalım sağ taraftan! emrini 
verdi. Sağ taraftan, en aşağıda oturandan 
milli oyunlara başlandı. Her oynıyan, o. 
yunu bitirdikten sonra kendi üstünde o. 
turanı elinden tutarak kaldırıyor, ve otu. 
ruyordu. Oyunu iyi binlenler üç çeşit o. 
yun oynuyor, az bilenlere bir oyundan 
fazla oynatmıyorlardı. 

Bu suretle ziyafete dahil misafirle. 
rin hepsi, bila istisna, milli zeybek oyun. 
lan oynadılar. 

Parmakları çatlıyor, dizleri yere vu. 
ruyor, havada sallanan efe edası yürekleri 
hoplatıyordu. İyi zeybek oynıyanlar, hiçi. 
mine getirip, tempoyu bozmadan, arka. 

daf]arından sevdiğinin göğsüne tekme vu. 
ruyordu, tekmeyi yiyen: 

- Yaşaaaa!!! .... 
bağırışı ile mukabele ediliyordu. Zeybek 
oyunu bitmiş, "Yüzük oyunu da büyük 
bir zevkle oynanmıştı. Geç vakit dağılan 
bu küçük hatıradan sonra bahsimize ge. 
lelim. 

Yüzük oyunu: 
Yüzük; kadınlar arasında, 

üstünde on bir adet kahve 
bir tepsi 

fincanına; 
erkekler arasında da on bir adet peşkir 
mendil, veya çorap gibi eşyalara saklan. 
mak suretile oynanır. Alaka ile oynanan 
ve heyecanlı olanı eşyaya saklanan yüzük 
oyunudur. 

Ziyafetlerde, evvelden kararlaştırıl. 

mış olduğu şekilde, ya elli bir, veyahut, 
yüz bir sayıda çıkmak üzere oynanır. 

Erbaşının emri üzerine ortaya on bir 
adet peşkir getirilir. Avuca alındığı zaman 
kabarıklık ve şişkinlik vermiyecek kadar 
ince bir yüzük erbaşına verilir. Erbaşı, bir 
peşkirin iki ucundan birisine yüzüğü ta. 
kar. Ve, bütün peşkri iki avucu arasına 
alarak yalnız iki müsavi ucu hariç bırakır. 

Bu iş kimseye sezdirilmeden yapılır. Er. 
başı , peşkirin iki ucunu sol erbaşına uza. 
tır. Sol erbaşı da, peŞkirin iki ucundan 
birisini tutar. Tuttuğu uçta yüzük çıkarsa 
oyunu o tarafın alt kısmından ; boş çıkarsa 

sağ erbaşı tarafının alt kısmından başla. 
r.ır. 

Elli bir veya yüz bir sayı kazanılın. 
cıya kadar yüzük, oyundan çıkanın karşı 
taraftaki eşine verilir. Ve böylece bir sağ. 
dan bir soldan olmak üzere oyuna devam 
olunur. 

Saklıyan, yüzüğü sağ avucuna alır. 
karşı tarafın önünde diz üstü oturur. On 
bir adet peskiri iki dizi arasına koyar. Sol 
elile bir peşkir alarak yüzüklü eline. do!a.r. 
Sonra yere yaparak elini çeker. Yuzu~~n 
ı>linde olup olmadığını sezdirmemek ıçın 
peşkirden çıkardığı elini iki dizi ara.sına 
saklar. Ayni şekilde bütün peşkırlerı sı. 

ralar. 
Devamı 23 üncü sayfada 
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63 İstanbul Aydınlık Mat. 
Dr A. Nihat Hekim 40 İzmir Suhulet Mat. 
Dr Garl Olen 120 İstanbul Devlet Mat. 

CeW Evm 
BllAl Ahzar C. 
KAzın1 Nimi 
T.H.K. 
İmılr C. H. P. 
Sıhhat v. 
Sıhhat V. 
Sıhhat v. 
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F11JZUUah Doğuner 16 



No. Kitabın adı 

Dil Kaç cilt 
çe~idi olduğu Müellifi 

Nerede 
Suhi.Basıldığı Tarihi 

948 Şap hastalığı Türk 
951 Teşkilatlı pasif müda

faa 
962 Köyümüzün doktoru 
967 -Köy veterineri 

1047 Hava taarruzlarına 

karşı pasif K. talimatı ,. 
1048 Pasif korunma 
1067 Spor hekimi muaye_ 

nesi No. 67. 
1068 Spor hekimi hıfzıssıh

hası muayenesi No. 60 
1091 Muhtasar Frengi 
1107 Türk kadınının tatlı 1<i 

tabı 

1116 Hava kimya taarruzu_ 
na kar,şı korunma. 

1117 Harp cerrahisi 
1118 Halk için H. korunma

sı 

1119 Harp gazları 
1120 Zehirli gazlar ve ko. 

runma 

1121 Halk için hava Ko. ta-
limatı 

1122 Muharebe gazları 
1133 Harbin istifai tesirleri " 
1134 Memleketin harbe ha_ 

zırlanması 

1145 Türk spor k. nizamna
mesi 

1146 19 mayis gençlik bay. 
ramı talimatı 

1168 Sıhhat, terbiye ve gi. 
yim 

Ziraat, 

51 Ziraat dersleri Türk 
58 Ali iktisat meclisi ra-

porları 

61 Bağcılık h. faydalı bil. 
giler 

84 Türk iktisadiyat tari. 
hi h. tetkikler 

Aydın H. E. 
Dahiliye V. 

7 Aydın Mat. 1939 
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Rüku 
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H. K. 
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S. V. 

S. V. 

154 İstanbul Mat. 
78 İzmir Mat. 
62 Ankara Devlet .Mat. 

65 Ankara 
172 İst~nbul Alaettin Mat. 

248 Ankara 

Dr. Hazım Pekin 175 İstanbul 

T . Şeker fab . 111 Ankara 

2 Da . V. 

Dr . Veysi 

2 Dr. Moynier 
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Erkan 

Mü lazım Şevket 

M . Ş . 

T. S. K. 

T. S. K. 

Dr. Zeki Zeren 
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10 Ali iktisat M. 
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78 İstanbul 
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Halkevleri Dergileri 

Halkevi Derginin adı Halkev i Derg inin adı 

Adana Görii şl c r Giresu n Aksu 
Afyon Taşın nar isııart a Ün 
Amasya Yeşilı rmak tzmir Fikirler 
Antalya Tiirkakılcniz K ayseri Erci yaş 

Artv in Çoruh Konya K onya 
'Bafra Altınyaıırak Manisa Gediz 
Balıkesir K aynak Mt.•rsin i çel 
Burdur B urdur Miliıs Yeni Milas 
Bursa Uludağ Muğla :Muğla 

Çorum Çorumlu 
Denizli İnanç 

Niğde Akp ınar 

N iksar Ülker 
Diyarı bakır l(aracadağ Trabzon İnan 
Elazığ Altan Samsun 19 May is 
Eminönü Yeni T lirk Sinop Diranaz 
Eminönü H . B. Halkevleri Sivas i V Eylül 
Erzurum Atayolu Urfa Ocak 
Eskişehir H alkevi 
G. Antep Başııın aı· 

Yozgat B ozok 
Zongul dak Karac lmas 



seneliği: 100 Kuruştur. 
Tanesi: 10 Kumştur. 



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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