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mlyet vermek ıuretile ciddi ve ilmi bir 
ıurette kitabe kaydedilebilir. 4 - Her 
memlekette elde edilen bir çok para var
dır. Bunlarla mahalli koleksiyonlar yapıla
bilir ve memleketin bu bakımdan tarihi 
de tenvir edilebilir. Bu paralar hakkında 
da Halil Ethem, Mübarek Galip ve başka
lan gibi zevatın, son derece ciddi ve ilmi, 
meskıikAta ait eserleri vardır. Halil Ethem 
merhumun bu husuta bir de güzel bibli
oğrafik eseri olduğundan bu hususta bu 
eserden istifade etmek mümkündür. 

işte bu cihetler yapıldıktan sonra 
şimdi · yazılı eserlere baş vurmak icap 
eder. Yazılı eserler esas itibarile ıkiye 
aynlabilir: Mahalli eserler: Evkaf sicilleri, 
şahısların ellerinde bulunan el yazmaları, 

beratlar ve saire gibi. 2 - Kitaplar: Bun
lar da iki nevidir: 1 - Memlekete uğra
yan seyyahlann bıraktıkları malı1mat; 

2 - me:mleket hakkında dolayısile malı1-
mat veren eserler. Bu eserler yalnız türk
çe, arapça, ve farsça değildir. Bizans ve 
Latin eserlerinde de mühim malı1mata 

tesadüf etmekteyiz. Binaenaleyh bu hu
susta geniş malı1mata ve derin tetkike ih
tiyaç vardır. işte bu tarzda araştırmalar 
neticesinde bir memleketin tarihi mükem
mel bir surette meydana çıkabilir. 

Bir memleketin tarihine başlamadan 
evvel tabii ismi hakkında tetkik yapmak 
lAzımdır. Bu münasebetle ben de bu ya
zımda Burdurun ismini bahse mevzu ede

ceğim. Daha evvel şunu arzetmek isterim 
ki yer isimleri çok eski bir tarihi hatırayı 

muh!lfaza etmektedir. Bilhassa Burdurun 
yer adları o derce ehemmiyeti haizdir ki 
bunları ayn bir yazımda akuyuculanma 
arzetmek istiyorum. 

Elimdeki Burdur Halkevinin araştır
masında Burdurun ismi hakkında güzel 
bir halk etimolojisi kaydedilmiştir: Sul
tan Korkudu aramışlar ve: 

- Sultan nerede? .. Buldur! demişler .. 
itte Burdur ismi bundan çıkmış .. 

Bu nevi halk etimolojileri her yer için 
yapılmıştır. Çünkü zamanla yer isimleri.. 

3-

nln manalan unutulur ve halk bu bumsta 
bir etimoloji uydurur. 

Şimdi biz bu halk etlmolojlalnl bir ta
rafa bırakarak Burdur sözünün filolojik 
bir etimolojisini yapalım: Bu kelime hiç 
şüphesiz ki bur _ dur şeklln4fe tahlil olun. 
mak gerektir. Bur sözünü Şeyh Süley
man Efendinin lıigatinde vedaha diler es
ki lügatlerde bulmaktayız. Kelimenin ve. 
rilen manası çukur yer demektir. Dfır eki
ne gelince: Bu ek kavim isimlerinin sonU
ne geldiği gibi manalı kelimelerin sonuna 
da gelmektedir. Kara - Kırgızlann bir şu. 
besinin adı Monıul • dur dur. Daha sonra 
Oğuz kabile adlarında da bu eke tesadüf 
etmekteyiz: Bayın. dur, Çav. dur, li. dir 
gibi.. (1) 

Çuvaş türkçesinde büyük manasına 
gelen mın sözü vardır. Bunun nımdır şek. 
!ine de tesadüf etmekteyiz. (2) Bu husus
ta daha fazla tafsilata lüzum görmemek. 
teyiz. Bu ciheti Macar alimlerinden Ne. 
mcth Gyula Yurd kuran Macarların te. 
şekkülünü (A honfoglalo magyarııaı kiala
kulasa, s. 58) adlı eserinde malıimat ver. 
miş ise de şunu da arzedelim ki gerek Fin 
alimlerinden Ramstedt'in ve gerek Macar 
alimlerinden Nemeth'in bu eki tetkik et.. 
mesine rağmen henüz bu ekin mahiyeti 
sarih bir surette taayyün etmiş değildir. 

Elimdeki Burdur Halkevinin tetkikinde 
kelimenin ayni zamanda Buldur şeklinin 
de kullanıldığı kaydedilmektedir. Bu cL 

het yukarıda izah ettiğimiz noktai nazan 
tamamile teyit etmektedir.. Malıimdur ki 
Türk dilinde r ve l tebadülü vardır. Bina
enaleyh bu söz hem Burdur ve hem de 
Buldur şeklinde teliffuz edilebilir. 

Yazıma devam edeceğim ve bu yazı. 
mın davamı olmak üzere gelecek yazımda 
Burdurun yer adlarını bahse mevzu ede. 
ceğim. 

(1) Bu buıuıda balnnu: Hüseyin Namık Or. 

lrun, otuzlara dair. 
(2) Ramatedt, Fin • Uıor cemiyeti mecmu. 

aaı. XX:XVIII, 8. 17. 
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Alfred de Muaset 

• 
Teşrin gecesi 

- Şair-

Erzincan 
Enver Barlas 

Bir zamanlar içimi sızlatan elem bir rüya gibi silinmiş ve kaybolmuş. 
tur. Onun uzak hatırasını fecirle yükselen ve ilk şebnemle eriyip yok o
lan bu hafif si~lerle mukayese edebilirim. 

-Miiz-

0 halde neniz vardı şairim? Sizi benden ayıran o gizli iztırap ne ol
du? Heyhat ben hala onu hissediyorum. O halde benim bilmediğim ve u. 
zun müddet uğruna gözyaşı döktüğüm o elem ne idi? 

-Şair-

Bu, herkesçe tanınmış bayağı bir elemden başka bir şey değildi. Fa. 
kat biz zavallı deliler kalbimizde şiddetli bir acı duyduğumuz zaman, biz
den evvel hiç kimsenin o ıstıraptan tatmamış olduğu hulyasına kapı. 

lırız. 

-Müz-

Yalnız alelade ruhların elemi bayağı olabilir. Dostum, goruyorum 
ki bu kederli sır bugün göğsünden sıyrılmak üzeredir. Bana inan, itimat. 
la söyle: Sükutun, yüzü gülmez ilahi ölümün kardeşlerinden bir tanesi. 
dir. İnsan ağlarken teselli bulur. Ve hazan tek bir söz bizi vicdan aza
bından kurtarmak için kafidir . 

- Şair-

Eğer şimdi iztırabımdan bahsetmek lazımsa onun hangi ismi taşıma. 

sı icap ettiğini; aşk, çılgınlık , gurur veya sadece bir tecrübe mi olduğu. 
nu; dünyada bundan istifade edecek kimse bulunup bulunmadığını bi
lemiyeceğim. Mademki yalnızca ocağın başına oturmuş bulunuyoruz, sa. 
na onun hikayesini anlatmak isterim. Rübanını al da yaklaş v~ nağme
lerinin ahenginde hatıralarımın yavaş yavaş uyanmasına müsaade et. 

-Müz-

İztıraplarının hikayesine başlamadan önce ey şair, söyle bana bu 
dertten sifa buldun mu? Sonra bugün aşksız ve garazsız konuşmak icap 
ettiğini düşün! Eğer tesellici gibi tatlı bir adım olduğunu hatırlarsan be
ni, az daha seni mahva sürükliyen ihtirasların suç ortağı yapmağa kal
kışm:ı!. 

-ŞaiT-

Bu hastalıktan tamamen kurtulmuş olduğumu söyliyebilirim. Hatta 
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biza başkasından gelen keder ve elemleri affetmek cehdi çok fazla geli. 
yorsa bari kendini kin ve garazın işkencesinden esirge; Affa erişiyor. 
san hic değilse unutma yolunu kapama .. 

Toprağın ağuşunda sükunetle uyuyan ölüler gibi sönmüş hislerimi. 
zin de öylece uyumaları lazımdır. Kalbinin en aziz hatıralarının da tozu 
vardır. Onların bu mukaddes bakiyeleri üzerine ellerimizi sürmeyelim. 
Niçin bu canlı iztırabın hikayesinde bir rüya ve aldatılmış aşktan başka 
bir şey görmek istiyorsun? Yaradanın sessiz mi hareket ettiğini ve seni 
gafilcesine vurduğunu mu sanıyorsun? İhtimal şikayet edip durduğun 
bu darbe seni korumuştur a çocuk, çünkü kalbin bu sayede açılmıştır. 

İnsan bir çırak, iztırap ta onun ustasıdır. İztıraptan tatmadıkça hiç 
kimse kendini tanıyamaz. 

Bu, sert fakat yüksek, ayni zamanda dünya ve mukadderat kadar 
eski bir kanundur ki insan için felaketin elile vaftiz edilmek, her şeyi bu 
kederli ücret mukabilinde satın almak lazımdır. 

Hasadın olması için, nasıl şebneme ihtiyacı varsa, insan da yaşamak 
ve duymak için gözyaşlarına muhtaçtır. 

Neşenin senbolü, henüz yağmurla ıslanmış ve çiçekle .örtülü kırık 
bir daldır. Hem sen bu çılgınlıktan şifayat olduğunu söylemiyor mu i. 
din? Genç, bahtiyar, her yerde makbul ve muteber değil misin? Hayatı 
sana sevdiren bu hafif zevkler... Ağlamamış olsaydın onları ne yapa
caktın? 

Gün batarken fundalık üzerine oturmuş, eski bir dostla beraber 
hür ve serbest içtiğini tasavvur et; şimdi söyle bana, eğer neş'enin baha. 
sını bilmemiş olsaydın bu kadar huzuru kalple kadehini kaldıra bilirmi 

idin? Eğer kalbinin gizli köşelerinde· bazı eski hıçkırıkları uyandırmamış 
olsaydı çiçekleri, çayırlığı Petnanque'nin sonelerini, kuşların ötüşünü, 

Michel Anjeloyu ve güzel san'atları Shakespeare'i, tabiatı bu kadar se
vebilir mi idin. Şayet bu toprağın herhangi bir bucağında sıtma ve uy. 
kusuzluk sana ezeli istirahatı düşündürmemiş olsaydı semaların ifade 
edilemez ahengini, gecelerin sükunetini, dalgal11rın mırıltısını anlaya 
bilecek mi idin? O halde neden şikayet ediyorsun? Ebedi ümit sende, fe. 
Iaketin eli alnında ıslanmıştır. Niçin genç tecrübene kin bağlıyorsun? 
Ve seni daha mükemmel bir hale getiren bir elemden bu derece nefret 
ediyorsun? 

Bilakis, ona; vaktile sana gözyaşları döktürmüş olan o vefasız güzele 

acımalısın çocuğum. Ona acı,bu bir kadındır. Allah seni onun yanında 
iztı:-ap çekerek bahtiyarların sırrını keşfetsin diye yaratmıştır. Onun 
vazüesi müşküldü. İhtimal o seni seviyordu, fakat mukadderat onun ta. 
rafmdan kalbinin kırılmasını istiyordu. 

O, hayatı biliyordu, ve sana tanıttı; bir başkası da iztıraplarının 
meyvesini topladı. 

Ona acı, zira kederli aşkı bir hülya gibi gelip geçmiştir;yaranı gör
düğü halde onu kapatamamıştır ... 

Bana itimat et, gözyaşlarının kaffesi yalan değildi, velevki böyle 
olmuş olsun, yine acı, çünkü sen sevmesini biUyorsun ... 
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Üstüne bir gaz lambası bırakıldı. Yeni-
!enlerin okşanmasına başlanacaktı. 

Çalgılar yüzük okşama havasını çal. 
mıya başladılar. Çavuş zilli maşa ile işti. 

olanları vardı. Bunlardan başka birisini 
de kadın kıyafetine sokmuşlar. Eline bir 
de küçük yastıktan yapılmış çocuk ver. 
mişlerdi. Hülıisa odanın içi garaip meş. 
heri idi. Bu suretle her şey tamam oldu. 
Herkes birbirine bakarak katıla katıla rak ediyor ve tempo tutuyordu. Bütün 
gülüyorlardı. ziyafet mensupları hep bir ağızdan şarkı 

Odanın ortasına bir sandalya kondu. söylemiye başladılar. 
(YENİLENLERİN OKŞANMASI) 

Hay a'tn ba~ lan /im 

l.Cr ~ -l , r· 
a/1 o ya re~ lı yar ya re le/ li El 1118 tu rvnç la~ 

~!=v r· r l..lJzj r u u riu r w rl 
/1 ya lım a~ o ya ret li Biz 6vn la rı 

li&-ru ıu r r~ r r rl 1 Pur-· 
niş le.-., ye /İm 

ırf r-r .---, ---
F-=-....... l.J lf:.' 

ah o ya re/ Iİ yar ya re le/ /i 

i cu - ı r u 
8un /ar yii z11'/r şay lrtn la rı ak şamdan bel lı 

W r r.i} r lL-0 r· (il r..J r (Ç r 4__e ~ 
Bun i•r yıi zuk fdf kın la rı gel oh dert ol gel 

(1 No. lu nota) 
Haydin baştan başlıyalım ah o yarelli yar yarelelli 
Elma turunç taşlıyalım ah o yarelli 
Biz bunları nişli yelim ah o ya relli yar yarelelli (1) 
Bunlar yüziik şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yüziik şaşkınları gel biz den ol gel 

Bu şarkı iki defa tekrar edildi. Son-ra yine hep bir ağızdan bir ~rkı tuttura. 
rak yenilenler okşamıya davet ediliyordu. 

(YENİLENLERİ OKŞAMIYA. ÇA(.>IRIŞ) 

/lep de de /er gel di de !la san de de 

Ll::IB -ur tuu 
!fay ge lir anı ma 11az la nır lly ela ôir hu raz la ,,,,. 

~ u /la<; 9e lir aç...,f naz la 
r f _Lif & ··er~ 

mr ~ tla oır po 11111 la mr 
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CZ No. lu nota) 
Hep dedeler reldl de 
Hasan dede gelmedi 

Bu şarkı da iki defa tekrar olundu. 

Hay relir amma nazlanır 
Ayda bir horozlanır 
Hay relir amma nazlanır 
Ayda bir popazlanır (2) 

Yenilenlerin alt sırasında oturan ve ismi 
çağırılan, yerinden kalkarak ortaya geldi. 
Ve sandalya üzerindeki lambayı eline 
kıyafetine göre bir takım sözler söy,1iye. 
rek alay ettiler. Ve hep bir ağızdan okşa. 
mıya başladılar. 

(1 No. lu Nota) 
İstanbuldan gelir üzüm ah o yarelli yar yareleUi 
Salkımları dizim dizim ah o yarelli 
Yenildin mi ah iki göziim ah o yarelli yar yarelelli 
Bunlar yüzük şa~lm~1arı akşam dan belli 
Bunlar yüzük şaşkınları gel biz den ol ,!?el 

Tabahnanın gön dağarı 
İçinde günler ağarı (3) 
Budur yiiziikçii zağarı 

• 
nakarat 

" 
Bunlar yüzük şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yiizük şaşkınları gel bizden ol gel 

Bunun ökşanması bitmişti. Yine hep 
bir ağızdan 

(2 No. lu nota) 

Hep dedeler geldi de 
...... dede gelmedi 
Hay gelir amma nazlanır 
Ayda bir horazlanır 
Hay gelir amma nazlanır 
Ayda bir popazlanır 

şarkısını söyliyerek diğer birisini çağır. 
dılar. Bu şarkı devam ederken okşanan, 

sandalyadan kalkarak yerine gidiyor, bu. 
nun iist tarafındaki oturan yerinden kal. 
karak arkadaşının yaptığı gibi lambayı 
Bu suretle yenilenlerin hepsi sira ile (Hep 
eline alıyor ve sandalyaya oturuyordu. 
dedeler) şarkısı ile davet olunarak kıyafet 
ve biçimlerine göre şu şarkılarla okşan. 
dılar. 

(1 No. lu nato) 
Saçaklarda çalımısın ah o yarelli yar yarelelli 
Saraylarda halımısın ah o ya relli 
Sen bir zirzop delimisin ah o yarelli yar yarelelli 
Bunlar yüzük şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yüzük şaşkınları gel bizden ol gel 

• Saçaklarda çalı çırpı nakarat 
Toplyalım birki birki 
Nerden gelmiş bu uyuz dilki(4) ,, 
Bunlar yüzük şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yiizük şaşkınları gel bizden ol gel 

Ekmek sarmış kuşağına 
Gider arpa başağına 
Kene konmuş taşağına 

(2) Popaz c- Papaz 

(3) Ağarı = Ağarır 
(4) Dilkl = Tilki 

• 
nakarat 
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Bunlar yüzük şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yüzük şaşkınları gel biz den ol ııel 

• 
İstanbuldan gelir kutu nakarat 
İçi dolu popaz otu 
Kürekle atın şu boku 
Bunlar yüzük şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yüzük şaşkınları gel biz den ol gel 

Alen dersin alamazsın (5) 

Buna sen hiç doyamazsın 
Düşünmezsen bulamazsın 

• 
nakarat 

Bunlar yüzük şaşkınları akşam dan belli 
Bunlar yüzük şaşkınları gel biz den ol gel 

Bu şekilde yenilenlerin hepsi okşan

dı. Yalnız kucağı çocuklu kadın kıyafe

tinde olan, çocuk avutuyor vaziyebinde 

idi. Sıra bunun okşanmasına geldi. Bunu 

da orta sandalyaya oturttular. Bir anne 

gibi çocuğa meme verdiriyorlar, türlü 
türlü alay ediyorlardı. Bu sırada çalgılar 
yanık yanık bir parça çalmıya başladı. 

Bu hava yüzük oyununa mahsus ninni 
idi. Hep beraber ninni söylemeğe başla
dılar. 

ni 

(NiNNİ) 

;S· 

~I 

(3 No. lu nota) 

i1 be yim. o/~ 

Karşıki dağda kar kalmadı ağa beyim of of of of of of of 
Ah yüreğimde yağ kalmadı nenni nenni nenni vay (6) 

(5) Alen == Alayım 
(8) == Nennl == Ninni 
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Söylemeğe un kalmadı ağabeyim of of of of of of of 
Aflama sen uyu yavrum nenni nenni nenni vay 

Karşıki dağda kuzular meler 
Meleyişi bağrımı deler 
Şu başıma ııeldi neler 
Ağlama sen uyu yavrum 

Yenilenlerin okşanması bitmiş yüzük 
faslı da tamam olmuştu. Herkes çeşit çe
şit acaip kıyafetlerden kurtularak yerle. 
rine oturdular. Ve her iki taraf samimi. 
yetle muhabbetlerine koyuldular. Biraz 
çalgı çalındı, milll havalar çekildi. Ve 
daha başka eğlenceli oyunlar çıkararak 

geç vakti buldular. Erbaşı meclise hita. 
ben: 

• 
nakarat 

" 

• 
- Arkadaşlar, bugünkü eğlentimiz 

tamamdır. Ev sahibini okşıyalım ve ge. 
lecek haftanın ziyafetini sahibine verelim. 

Dedi. 

Yine ortaya sandalya konuldu. Ev 
sahibi olan Ağabeyim sandalyaya otura. 

rak eline mutat üzere lambayı aldı . Çal. 
gıların iştirakile hep bir ağizdan: 

(1 N o. lu nota) 

Hele ben ettim kurtuldum bire canım yar yar yar 
Çıktığım sedire oturdum biro biro 
Ehbabların göynün yetirdim biro canım yar yar yar (7) 

Ağlar ağlar feryat olsun 
Uğurlu kademli olsun 
Muhabbetimiz daim olsun biro biro . 

Bu şarkı iki defa tekrar edildi. Ve 
ağabeyim kalktı. Gelecek haftanın ziya. 
fetini alacak sandalyaya geçti. Bütün 

meclis yine ayni şekilde ve çalgıların iŞ
tirakile hep bir ağızdan : 

(l No. lu nota) 

Dolabın kapağını açıver biro canını yar yar yar 
Pilavın biberini saçıver biro biro (8) 
Gelecek hafta evden kaçıver biro canım :var :var :var 
Ağlar ağlar feryat olsun 
Uğurlu kademli olsun 
Sen almazsan yine senin olsun biro biro 

yapılacak bir şey kalmamış ve ziyafette 
tamam olmuştu. Misafirler toplu olarak 
kalkarak dağıldılar. Vakit te gece yarısı. 

(7) Ehbab = Ahbap 

(8) Biber = Btibcr 

nı çoktan geçmiş ve sabah horozları ö. 
tüyordu. 
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KONFERANS 

AZIZ DiNLEYiCiLERiM, 

Bugün, size, çocuk haftası münasebe
tile Halkevimiz radyo mikrofonundan 
(Burdurda Çocuk Esirgeme Kurumu ne
ler yapmıştır) başlığı altında hitapta bu
lunmak vesilesini bana veren Halkevi 
Yüksek Reisliğine teşekkürle söze başlı
yorum: 

Burdur Çocuk Esirgeme Kurumunun 
şu bir sene içinde başarabildiği çeşitli iş
leri şimdi, size, sırasile sayacağım. Bun
dan da anlaşılacağı veçhile Kurumumuz 
faaliyetini en ziyade ilkokullardaki bakım
sız ve gıdasız çocukların sağlıklarını ve ha
yatlannı koruma işi üzerinde teksif etmiŞ
tir. Kurumun öğünmeğe değer faaliyetle
rinden en başta geleni şudur: 

Geçen sene ve daha evvelki senelerde 
olduğu gibi: 

1 - Şubat, mart, nisan aylarında 

merkezdeki altı ilkokulda okuyan yoksul 
ve gıdasız çocuklardan <85) talebeye hafta
da üç gün olmak şartile muntazaman birer 
öğün sıcak öğle yemeği yedirmiştir. 

2 - Geçen Cümhurlyet bayramında, 
gerek kendi bütçesinden yapılan masraf
larla ve geıekse ilkokullardaki himaye 
heyetleı·i başkanlarile yapılan temaslar 
neticesinde, yine geçen senelerde olduğu 
gibi, hamiyetli ve şefkatli Burdur halkı
nın Kurumumuza yaptıkları elbiselik ku
maş, çamaşır, çorap, ayakkabı vesaire gibi 
giyim işlerine ait tebcrruatını kabul et. 
miş ve: bu sayede merkezdeki okullarda 
okuyan yetim ve hakikaten yoksul yavru
lardan kız, erkek (182) talebeye birer ta
kım elblae, çoraplarile birlikte (35) çift 
ayakkabı ve (25) adet kuket temin etmek 
auretile bu yavrular ~· 

Ahmet Sıtkı TVNCA 

3 - Ve yine bu sene Belediyemizin, 
Kuruma verdiği elli lira ile, orta ve ilk
okullarda okuyan talebelerden lliç paruı 
veremlyecek derecede fakiı oldukları mek.. 
teplerlnin idare amirleri tarafından resmi 
ilmühaberle anlaşılmış olan (48) talebeye 
ilaçları aldırılmış ve kendilerine teslim 
olunmak suretile bu çocukların hayatla
rının kısmen olsun bir tehlikeden kurtanl
masma çalışılmıştır. 

4 - Bunlardan başka, Kurumumuza, 
her sene, öğünmeğe değer yardımlarda bu
lunmayı sistematik bir şekilde itiyad edin
miş olan Nebi oğlu Hüsnü Bayerle kardeşi 
Şükrü Bayer, bu sene de Cümhuriyet bay
ramında, merkezdeki okullardan maada 
Askeriye, Hacılar, Çeltikçi ve Sertaç yatı 
okullarında okuyan (54) fakir talebeye 
birer takım elbise göndermek suretile te
berruatta bulunduklarından her iki kar
deşin gösterdikleri bu candan ali.kaya 
karşı kendilerine Kurumumuz namına te. 
şekkür etmeği bir borç bilirim. 

5 - Kurumumuzun yaptığı hayırlı 

işlerden birisi de Kolordu kumandanı sa
yın Kerameddin Kocaman'ın deli.Jetleri ve 
kıymetli valimiz Aka'nın yüksek şefkatle
rile Büyük Harpte iki gözünü kaybetmiş 

olan Mutlu Omer Oztağ'ın oğlu Ahmet 
Oztağ'ı himayesi altına alarak Askeriye 
yatı okuluna kaydettirmek olmuştur. 

6 - Bir de beş çocuklu olup hepsini 
geçindlrmeğe aldığı ücreti kafi gelmiyen 
Burdur hastanesi hademe yamaklarından 
Dudumun oğlu Bekir Akşiti de himayesi 
altına alarak Askeriye yatı okuluna kay. 
dettirmek suretile bu yavrunun tahsilinin 
ikmalini tahtı temine almıştır. · 

7 - Bu hafta, yine geçen sene olduğu 

pııı, Kurumumuz, tertip ettiği 23 Nilan 
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Burdurdan çizgiler 
İbrahim Zeki 

-1 

-A-

Buğusuz camların berrak şeffaflığın

da genişliyen ve bir hayatı kucaklamak 
hasretile yaşıyan göl dalgaları... Büyük 
tabiat piyanosunun renksiz tuşlarında gül 

kokularile ufuklar boyu ahenklenen r üz. 
garlar. .. Tatlı duyguların çerçevelediği 

arzuların muazzam bir tablo halinde ağaç. 
!arının dallarına şeklolan ve bütün bir 

baharı ifade eden gül bahçeleri... Yazı, 

mevsimlerin sırasından çıkarıp göğüslerin. 

Tabiat, büyük rahip, hüyük 
tezyind ressam, büyük mukad. 
des şair ve Allahın büyük musi
kışlnasıdır 

Lamartln 
(Rafaell den .. 

de uzun bir mola verdiren bağlar .. . Ahenk. 
li kıvrıntılarla Burduru kırlara bağlıyan 

ince, uzun yollar ... Ve bu dekorun korde. 
!asını teşkil eden mavi, beyaz tepeler .. . 

-8 

Cenup şiirlerinin içli melalini sihirli 
bir tastan içiren şair, gözlerini arzın mu

hayyel cenubuna değil , Türkiyenin cenu
buna çevirirse asıl cenubu burada bulur. 

Burada Merlara yaklaşan i~limlerin hava. 

BURDUR 
Eylül! Uzüın kokulu kızlar .. , 
Bu pemb" avuçlarda sonsuz sarhoşluklıırın 
kaderi sıkılıyor, ayaklar çiğniyor onu ... 
Ayaklar bilmez, eller düşünmez ki ... 
Ey kalp ve hasta düşiince beyhudesin, her. 
teY üzüm bağlarında kaldı ... 

Cenupta siyah ve yeşil güller gördüm; 
kokusuzdu. Serin ve ıslak sabahlarda, 

şarkılarla uyanan gül bahçelerinde yüzü. 
mü gülsuyu ile yıkamak isterdim ... Yol

larda pürneş'e kadınlardan açılmamış gül. 

!er istedik ... 

Efsanesiz göl! ve ey dalgaların yor. 

gun, mavi musikisinde herşeyden güzel 

olan gece... Bir kör ay ışıklarına karşı 

Halit ASil\1 

"ney,, çalar; ruhun sarı benizli sevdası, 

seslerin esareti.. . Sahilde ufuk arzuları 
yığılır .. . Dişi kokular mahmur cazibelere 
gebedir ... 

Terli şakakların kalbi bu mekik ses
leri... Beyaz gelinlerin, solgun kızların 

burkulan arzularile doludur bu serin çu
kur ... 

Günler, gönülde hüzün oyaları işler. 

Pazara çıkan emek, ömrün intizarıdır . 
"Alac:ı,, ]arın ~aya tına imren ey taze ve 
seması kapanık yürek! Bayram kokuları , 
çocuk sevinçleri, mavi boncuklar onun
dur. Tarlaların altın çiçekleri, göğün ılık 
güneşi toprakta yağmur kokusu onun. 

"Alaca,, yastıklarda rüya gören baş. 
lar, tezgah başı türküleriyle büyülendi... 
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Şiirler 

AYŞE DE VARMIŞ 

Toprağı çiğnenen taşı devrilen, 
Metruk bir mezann önünde durdum, 

içinde belki de murada eren, 
Eski bir sevdalı vardır diyordum. 

Sonsuz bir acıya kızıl bir derde, 
Düfenler dolaşır, şifa ararmış, 

Baktım bu toprakta, bu ıssız yerde, 
Meğer benim gibi birisi varmış. 

Vak'ayı bir nine anlattı bana, 
Bu genç bir Ayşeyi çılgınca sevmiş. 

Her akşam, kavaldan, yakıla yana 
Derdini üflermiş, ~endini yermiş. 

Gitmeden nihayet otuza yaşı, 

Ahmet sarararak solarak gitmiş. 

Köyde çalkalanan sevda savaşı, 

Toprakta başlamış, toprakta bitmiş. 

Tarlada sevişmiş, gezmişler dağda, 

Ahmet sarararak, solarak gitmiş. 

Bu viranelikte, şu karşı bağda, 

Bütün halk aylarca kalmışlar yaslı. 

Bağrımda yıllanan kızıl yaralar, 
Kanarken nineden Ayşeyi sordum. 

Ahmedi olmazsa Mustafası var, 
Ayşecik evlendi belki diyordum. 

Nine derin derin çekti içini, 
Yaşlanan gözleri semaya baktı. 

Dedi ki: Ahmedin ferdası giinii, 
Ayşe de bu köyü ateşe yaktı. 

Ölürnün pençesi vakitsiz çağda, 
Kavramış zavallı gençleri sarmış. 

Hıçkırdım Baykuşlar öterken dağda, 
Meğer bu mezarda Ayşe de varmış .. 

Ankara: Nazım Doğan Erman 

DALGALAR 

Dinmeyen bir hıçkırık gibi gelir de
rinden, 

Kıyılara çarparak kırılır bir yerin. 
den, 

Anlatır onulmayan derdini kayalara ... . .. 
Fırtına babasıdır ve enginler anası. 
Durduramaz bir kıyı yüreğindeki ya. 

sı .. 
Çarpar, intihar eder, granit kayaları ... 

Ben de dalga gibiyim, engin denizler 
benim. 

Yüreğimden fışkıran dalgaları yara. 
tır .. 

Bir gün ben de çarparım başımı ka
yalara .. . 

Antakya: 18/7 /939 
Edip Türkmen 

TlREN YOLLARI 

Bağlayan beni sana 
Her şeyden yakın bana 
Tiren yolları, tiren yoları. 

Bilmem neden bu keder 
Hep o teselli eder 
Tiren yolları, tiren yolları. 

Her gün beklediğim yol 
Açık sana iki kol 
Tiren yolları , tiren yolları. 

Bir ömür geçtigitti 
Ve benim şarkım bitti 
Tiren yolları, tiren yolları. 

Salim Şengil 
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TURK ADETLERİ 

(1) 

Gelin saca bastı 

Türk köylerinin hemen hepsinde ge. 
lini ata bindirirler. Hısım, akraba kala. 
balık bir halk kitlesi dua ve tekbir ile 
gelini güveğinin evine getirirler. Gelinin 
ineceği yere derhal yufka pişirilen sacı 
korlar. Gelin sacın üzerine basar, bas. 
maz dam üzerinde gelini bekliyen güveyi 
ve sadıç avuçlarındaki buğdayla karışık 
parayı gelinin üze6ne serperler, çocuklar 
parayı kapışırlar. İhtiyar kadınlardan 
bazılarının da bu parayı aldığı görülür. 
Bu paradan satılmıyan kızların görünmez 
bir yerine diktikleri vakidir. 

Akşam olunca, gelinin en yakın ak. 
rabasından ve gelin ile beraber gelen bir 
kadın gelin ile güveyiye yemeklerini ye. 
dirir. Yataklarını serer, bundan sonra bir 
kız, bir oğlanı • tahminen üç dört yaşın
da • yatağa yatırır. Beş dakika sonra kal
dırır. Bu merasimden sonra gelin ile gü. 
veyi yalnız bırakılır. Gelin iki rekat na. 
mazdan sonra satılmıyan kızların bir an 
evvel satılmasına dua etmeyi unutmaz. 

Gelinin saç üzerine basması, güveyi
nin, gelinin başına buğday serpmesi, ge. 
linin kurulacak bu yuvaya feyiz ve be. 
reket getireceğine yürekten bir itikattır. 

Gelinin yatağına kız ve oğlan yatı. 
rılması da bu kurulan yuvanın kız ve oğ. 
!anla şenlenmesini candan bir temennidir. 

(2) 

TÜRKÜN İYİ ADETLERİ: 

- Çirkin kızların satılması -

Asurilerin, garip bir haleti içtimaiye. 
leri vardır. ( 1) Her sene ilkbaharda kadın, 
kız, erkek akın, akın memleketin en gü. 
zel yerlerine toplanırlar, günlerce orada 
eğlenirler, hayat geçirirlerdi. 

Mustafa DEMİRSOY 

Toplantılar sırf bir eğlence maksa. 

dile yapılmamıştır. Burada genç oğlan, 

genç kızlar birbirlerile tanışırlar, görü. 
şürler, anlaşırlar, yekdiğerini beğenirler 

ondan sonra da evlenirlerdi. Burası bir 
teferrüç yeri olmaktan ziyade bir alış ve. 
riş mahalli idi. 

Senelerce bu meşhere devam eden 
çirkin kızlar kendilerine münasip bir ko. 

ca bulamazlardı. Buna da bir çare düşü. 
nülmüş ve bulunmuştur: Kendilerine 

istediği zevci bulan güzel kızlar, çirkin 
kızlar için aralarında iane toplarlar, on. 

!ara verirler, bu suretle servet sahibi olan 

kızlara, zenginliğine heves eden gençler 
talip olurlardı. 

Tarihten alınan şu fıkra _ az çok bu. 
na benzer, belki bundan daha iyi • Ana. 
dolu köylerinde, kasabalarındaki güzel 
bir adeti bana hatırlattı: 

Düğün yapacak, fakir, öksüz kızlara 
mahallesindeki, uzak mahallelerdeki genç 
kızlar düğünden evvel kızın evinde top. 

lanırlar. 

Onun dikişini dikerler, heybesini, tor. 
basını, çulunu, çuvalını dokurlar, yetmi. 
yenini yetirirler. Oldukça hali vakti ye

rinde olan aileler de o fakir kıza çanak, 
tencere, elbiselik kumaş verirler. 

Bu suretle tabiatin ondan esirgediği 
serveti ona candan, yürekten kopan bir 
sevgi ile verirler, onun küsgün gönlünü 
şenlendirirler. 

Sırf Türklere mahsus olan bu güzel 
adet Anadolunun hemen her yerinde bil. 
hassa köylerinde yapılmaktadır. 

(1) Asurilerin Türk olduğunu hocam Ahmet 
Mithattan işittim. 





Evnmnznın 

Günden güne faaliyetini, arttıran el
lerine sıcak sinesini açarak, her gün da
ha faideli bir yuva olmaya çalışmaktadır. 
Bu sebeple, evimiz çalışmalarının düzen
leyen ev reisi ve idare hey'eti arkadaşları, 
durmadan çalışmalarına hız vermekte, 
halkın eve daha yakından bağlılık ve ala
ka göstermesinin teminine çalışmaktadır
lar. 

Evimizin aza sayısı düne kadar (281) 
iken son defa kaydedilen ( 85) aza ile bir
likte kay.ıtlı vatandaşların sayısı (366) ya 
yükselmiştir. Bunda böyle daha fazla art
tırılmasına çalışılacaktır 

1 - ·Evimizde, Y cnice mahalle oku
lunda, hapishanede 2/ 1/ 940 tarihinden
beri -Türkçe okuyup yazma kursuna de
vam eden talebelerin kurs müddeti bit
miştir. Imtihanları 15/ 5/ 940 tarihinde 

Alevi köyleri mahrem bir takım mez
hebi kavaide t~bidir. Bunların öğrenilmesi 
güçtür. Bu merasim ve adetler ayrı bir 
mezhebin şümullü tetkiki gibi yapılacak, 
binaenaleyh ait olduğu tabirler, adlar, kc · 
limeler de o suretle kaydedilecektir. 

Sehir ve kasabalardaki tetkikat sahası 
köyl;rden az değildir. Bazı sanayi her gün 
inkıraza doğru yürüdüğü halde bir kısmı 
inkişafa mazhar olmaktadır. Şehirlerde ve 
kasabalarda yaşıyan sanatların namütena
hi esamisi, tabiratı vardır. Bunların her 
biri ayrı ayrı tetkik ve zaptedilmelidir. 
Eğer toplayıcılar ve müdakkikler, arala
rında iş bölümü yaparlarsa daha faydalı 
olur. Birisi tabakhaneleri, ve bunun tefer
ruatı sayılan mahalleleri, yemenicileri, 
çarıkçıları, saraçları, diğer birisi çulhacı
lan, keçecileri, abanecileri, hallaçları, si
cimcieri... araştırır. Hasılı şehirlerde yaşı
yan bütün esnafa ait al.it ve edevat, mey. 
dana getirdikleri eşya ve mamulat adları, 
kullandıkları tabirler, darbımeseller, ifa
deler itina ile tesbit edilmelidir. Toplayıcı-
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AHMET ŞEN 

evimiz kütüphane salonunda yapılmıştır. 
Teşekkül eden komisyon tarafından im. 
tihan kağıtları tetkik edildikten sonra 
kazananlara merasimle vesikalar verile
cektir. 

2 - Evimizin açtığı ve bütün noksan
larını ikmal ettiği hasta m uayenehanesin
de, kıymetli mesailerinden ayırdıkları bL 
rer saatlerini feda eden değerli ve evimize 
karşı her an bağlılıkları yüksek olan dok
torlarımızdan sıhhat Direktörü Nazmi 
Ozbek, Hükumet doktoru Asaf Altınrodop, 
Serbest doktor Cevdet Akın, Memleket 
hastanesi baş hekimi Dahiliye mütehassısı 
Mustafa Kantemir, askeri doktor Şevket 

Tekman, Diş doktoru Feyzi Bayraktar, di§ 
doktoru Emin Kutsal kendilerine mahsus 
günlerde saat 16 dan 17 ye kadar hergün 
memleketin fakir ve yoksul hastalarını 

lar bu esaslar üzerinde çalışmağa başla. 
yınca bizim tahattur edemiyeceğimiz bir
çok safhalara daha muttali olmak müm
kündür. Nihayet şu son mütalea ile izah. 
namemi bitiriyorum. 

Her kelime zaptedilirken doğru telaf
fuzu ve meydana getirdikleri fiili hatırla
tan tekerlemesi veya darbımeseli tesbit 

edilir, icabederse bir resmi yapılır. Mese. 
ıa tavuktan bahsedilirken: tavuk kurkladı, 
tavuk günüşledi, tavuk tünedi, tavuk öt
tü ... gibi. Bu mülahazat, her kelime ve ta
birin mülahazatı olarak ayrıca kaydedilir. 
se karışıklığın önüne geçilmiş olur (1). 

(1) AllOmum dil ttkiklerinde kelimelerden 

başka darbımeseller, kinayeli sözler, halk ifade
Jeri, ilen('Jer .. in de tesbiti 18.zımdır. Bunlar için 
ırlıbctde ayrı bir saha tefrikine lüzum görül
memiştir. icabedenler, aHikadar oldukları kısım
larda zikredilir. Maama!ih toplayıcılarımızı ay
rıca ve doğrudan doğruya bunları toplıyarak 

derneğe gönderebilirler. 



muayene etmeğe başlam!şlardır. Iliıç ala. 
İnıyacak olan fakirlerin ilaçlarını da evi. 
miz temin etmektedir. 

3 - Evimiz sahnesinin sehelerden
beri mahrum olduğu dekor tertibatı üç 
takım üzerine ikmal edilmiştir. 

4 - Evimizin açmış olduğu fotoğraf 
ve resim sergisi 15 gün teşhir edildikten 
sonra jüri hey'etı tarafından gözden geçi. 
rilmiş, kazanılanlar Yüksek Genel Sekre
terliğimize sunulmuştur. Kazananlara e
vimiz bütçesi nisbetinde birer mükafat 
verilmiştir. 

5 - Mart ayı içinde kütüphane salo. 
numuzda en yeni eserlerden bir kitap ser. 
gisi açılmış, bu sergiden okuyucular faz
lasile istifadeler etmiştir, 15 gün teşhirden 
sonra kaldırılmıştır. 

Okuyucuların çok istifade ettiği görü. 
len bu sergi sık sık tekrar edilerek her 
yeni gelen eser gözlere serilecektir. 

6 - Mart ayı içinde evimiz salonun. 
da bir aile toplantısı yapılmış ve iyi bir 
gece geçirilmiştir. 

7 - 2413/ 940 tarihinde evimiz salo. 
nunda Ziraat bank direktörü Fevzi Alpte. 
"kin tarafından ekonomi mevzulu bir kon
ferans verilmiş halk bundan çok istifade 
etmiştir. 

8 - Inönü zafer yıldönümü münase. 
betile 1,-4 , 94e tarihinde evimiz salonunda 
bir merasim yapılarak ev idare hey'eti 
azasından öğretmen Hasan Barlas tarafın
dan tarihi bir konferans verilmiştir. 

8 - Şehrimizi teşriflerinde salonu
muzda temsiller vermiş olan Ege tiyatro 
hey'eti direktörü Nuri Gençdur'a temsil 
hakkında gösterit arkadaşlarımıza bir kon. 
ferans verdirilmiş ve arkadaşlar istifade. 
ler etmişlerdir. 

10- 20/ 4/ 940 tarihinde salonumuzda 
Ziraat müdürü Ali Günertcm tarafından 
nebatatın haşerattan korunması üzerinde 
bir konferans verilmiştir. 

11 - 23; 4 · 940 tarihinde şehrimizi 
teşrif eden Bursa kardeş Halkevinin tem
sil kolu arkadaşları gece bir temsil ver. 
mişlerdir. Her iki evin temsilcileri bir a
raya gelmişler faideler temin edici uzun 

!14 

musahabeler yapmışlar ve birbirlerine sı
cak bir samimiyet göstermişlerdir. 

12 -· Partimiz yüksek Genel Sekre. 
terliğinin delaletlerile şehrimizi teşrif 

eden Istanbul Şehir Tiyatrosu, evimiz sah. 

nesinde üç gece, halkı her cihetten tenvir 
edici temsiller vermiş ve ıyi geceler geçi

çirilmiştir. Ayni zamanda Ev reisimizin 
ricaları üzerine, seyahat amiri Bay Behzat 

Butak'a sahne ve temsil mevzuları üzerin. 
de evimiz temsilci arkadaşlarına bir kon

ferans verdirilmiş ve bu konferanstan 
arkadaşlar istifadeler temin etmiştir . 

13 - - Evimizin Dil, edebiyat komite. 
reisliğini dört senedenberi muvaffakiyet. 
li çalışmalarile meyvalandıran Maarif 
Müdürü Bay Kaşif Kulabaş'ın ilimizden 

nyrılrrwsı dolayısile yerine , bu kola Or. 

taokul Türkçe öğretm~ni Hasan Barlas 
ve açık bulunan spor komitesi reisliğine 
Ortaokul beden terbiyesi öğretmeni Nuri 

F.rmiş ve Temsil kolu reisliğine de O. O. 
Türkçe öğretmeni Doğan Süerdem, şube 
azalarının ittifaklı reylerile seçilmişler. 

:iir. Bu değerli arkadaşların daha şimdi
den gösterdikleri başarılar şayanı mem
nuniyettir. 

14 - Ev salonumuzda, bir üstteğme.n 
tarafından bütün halka evimiz radyo mik
refonu ile paraşüt ve paraşütçülük hak

kında bir konferans verilmiş, yüzlerce 
halk bundan istifade etmişlerdir. 

J 5 - Evimizin Dil, edebiyat, Müzik, 

sosyal yardım ve köycülük kolu mensup. 

ları iştirak etmek üzere İlimizin Ağlasun 

köyüne (30) kişilik bir gezi yapılmış ve 

bu arada ev reisimiz tarafından bütün 

köylüye paraşüt ve paraşütçülük hakkın. 

da bir söz söylenmiş, köylü ile yakından 

kaynaşmalar yapılmış ve hasbühallerde 

bulunulmuştur. Sosyal yardım kolu adına 

giden doktor tarafından hasta köylüler 

muayene edilmiş sıtmalılara kininler da. 

ğıtılmış ve icabedenlerin ilaçları evimizce 

te'min edilmiştir. 





1>11 Kaf elit Kerede 

Kitabın adı pfidl .. lduf1ı MllellHI .Sahi, Buıldıiı Tarihi 
Ne. 

m4 T. ıneyvacıhğı üzerin. Dr. Gıliaberg 79 1938 

de araştırmalar 
925 T. Ziraatinin kalkın., z. v. 23 1938 

ması ve ehemmiyeti 
44 1938 926 T. Bağ~ılığı üzerinde z. v. 

araştırmalar 
120 1938 ~7 Yeşilköy tohum islah Z. V. 

istasyonu 
149 1938 928 Kemirici ve böcek yi. Ş. Tunaok 

yen hayvanlar 
1938 929 Şimali, şarki Anadolu Mirza 53 

yaylasında zirrat 
930 Doğu Karadniz bölge. Mirza 19 1938 

sinde gezi 
1131 Türkiyede ekmek ve Saffet Osman Arat 154 1938 

Türk buğday !arının 

ekmek~ilik kabiliyeti 
933 Gizli pamuk harbi Hamdi Varoğlu 180 İstanbul Varlık Mat. 1938 
950 İnhisarlar 
999 Ağaç ve orman anto. 2 Orman U. Mü. 

lojisi 
1035 Büyük . ekonumistler 1 Zühtü Uvay 
1036 Ziraat bankası Saiın 

Hukuk ve Kanunlar 
1'73 Beynelmilel yarışlar ve 

rekorlar nizamnamesi ,, 
198 Arsı ulusal kürekçilik 

federesyon yasası 

Spor kurumu 

Şemseddin Talip 

!OS Ağaç bayramı talimat. 1 
namesi 

206 Eski ve yeni Türk re. 
jiminde ayni haklar 
(Bir konferansı ., 

Rll Beynelmilel eskrim fe. 

nun 
434 Mülkiyet hakları 

Ki T. Dil kurumu ana 
tüzüğü 

111>3 lş kanunu 
514 Ceza kanunumuz üze. 

rinde bir inceleme 
Ceza mahkemeleri usu. 
lü kanunu il 

T. S. K. 

Bayındırlık 

Şakir Z. Karaçay 
T. D. K. 

İktisat Vek. 
1 F. Karaoğlan 

1 Ferit Yasa 

112 

74 

4 

31 

46 

10 

203 
15 

62 
155 

117 

İstanbul Nümune mat. 1933 

İstanbul Nümune mat. 1933 

Ankara Türk ocakları mat. 1930 

Ankara Hakimiy. m. mat. 1932 

İstartbul Halit B. Kütüp. 1933 

Bayındırlık B. yayın direk 
törlüğü 

Ankara 1936 
İstanbul Devlet mat. 1936 

Ankara Baş vekalet mat. 1936 
Köy öğretmeni mat. 1936 

Ankara hapishane mat. 1937 



... Kitabın adı 

Dil 
çepdl 

&16 Borçlar kanunu Türk 
şerhi 

517 Bağlamalar kanunu 
518 Ceza mahkemeleri usu. 

lü kanunu 
519 Borçlar kanunu 
520 Türk ceza kanunu 
524 Finans ilmi 
553 Ceza mahkemeleri usu. 

lü kanunu 

555 Adliye ceridesi 
556 Türkiye bibliyograf. 

yası 

567 Halkımıza miras işleri. 
ni öğretir 

568 Hukuk ve ceza dava. ,, 
!arı nasıl açılır 

622 Şahitlik ve şahidin pi. 
sikolojisi 

630 Mufassal hukuku si. 
yasiye 

709 Türk bayrağı ve ni. 
zamnamıesi 

819 Evlenme ve boşanma ,, 
828 Orta çağda Türk tecim 

ve sanat hayatı esruıf 

teşkilatı 

832 Tiyatro, sinemalara ait 
resim izahnamesi 

843 Mali kanun ve kara. 
!ar 

856 Ceza mahkemeleri ka
nunu ana hatları 

864 Cinai. ilmibeşer ders. 
!eri 

886 Türkiye iş bankasıllın 
on yılı 

1079 Modern devlette me. 
mur 

24 Mimari tarihi 
25 Sanat 
30 Musiki 1, 2 
31 Armoni 
46 Elitini rehberi 

-aı-

Ka~ citT Nerede 
olduiu Müellifi Sahi. Buıldıiı Tarllıi 

Adliye V. 592 ".'nkara Çankaya mat. ur.ıs 

:lM Ankara mat. 1935 
227 Hapishane mat. 1037 

H4 Çankaya mat. 1935 
400 Hapishane mat. 1936 

Alaeddin Tiretoğlu 225 mat. 1937 
Adliye V. 162 mat. 1937 

304 
" 

mat. 1937 
3 173 İstanbul Devlet mat. 1937 

Avukat Naim Erden 28 Ülkü mat. 1937 

M. Aşir Aksu 31 
" 

mat. 1937 

Rasih 83 Ankara Hapishane mat. 1037 

İsmail Müştak 835 İstanbul Devlet mat. 1928 

1 Kültür B. 20 
" 

mat. 1938 

Hıfzı Vedat 28 Ankara mat. 1938 
Dr. Galip Gültekin 16 Kadıköy H alkevi 1938 

Maliye V. 14 Ankara Başvekalet mat. 1938 

360 Damga mat. 1938 

Baha Arıkan 39 Ankara Hapishane mat. 1938 

Dahiliye V. 139 mat. 1938 

Türkiye iş bankası 96 Devlet mat. 1934 

Hasan Şükrü 260 Ankara yeni Ceza evi mat. 1939 

Bedii Eserler 
Celal Esat 111 İstanbul Devlet mat. 1928 
Vakit 184 1928 

2 Ahmet Muhtar 248 1927 

1 ,, " 104 Milli " 
1927 

1 İsmail HakkI 238 Devlet 
" 

1928 





Cylenirdi katar, katar düŞ'iinceler 
Kafa ağacımın koyu gölgesinde. 
Kugu bakışlar arzular yüzerdi 
iğde kokulu havuzlar ~erisinde. 

Şimdi orada eriyo1i lime, lime hayal. 
Zer, 

Bir el koparıyor dünyayı gözlerimden. 
Güneşe kar misalinde ümitler 
Bir kulak ki oluk, oluk içiyor sesleri. 

Neredeyim? 
Artık sevgiler uzak, geniş limanların. 

dan 
Duygularım ayaklandı odalarında; 
işte açılıyor kapılarım kapanmayasıya 
Taşıyor kucak, kucak nasibimi 
Uğursuz arabalar ... 

İskender Kördüğüm 

J 6 - Valimiz Bay Sadri Aka evimiz 
radyo mikrofonunda büt ün halka umumi 
vaziyet hakkında b ir söz söylemişler, 

binleree halk bundan istifade etmişler. 

dir. 

17 - Sayın Valimiz Sadri Akanın 
yüksek çalışmalarile bir spor gençliği 

teşkilatı vücude getirilm iş, y üzlerce genç 
bu teşekküle iştirak et miştir. Ayrı , ayı". 

manı;a ve takımlara ayrılan bu gençlerin 
talim ve terbiyelerine önem verilmekte 
ve muvaffakiyetler elde edilmektedir. 

18 - Milletin makus taliini yenen ve 
Türk milletini aydınlığa çıkaran Milli 
Şef Yüce İsmet İnönümüzün bizlere ba. 
ğışladığı Lozan yıldönümü münasebetile 
fedakar, çalışkan güzel sanatlar ve tem. 
sil kollarım1z birleşerek, halka parasız 

konser, milli zeybek ve temsille dolu bir 
gece yaşatmışlardır. 

19 - Yine Lozan günü münasebeti. 
le 24/ Temmuz/1940 günü gündüz mera
sim yapılmış bu güne ait tarihi konfe
rans verilmiş,, binlerce vatandaş fayda
lanmışlardır. 

Ahmet ŞEN 

Nüfus sayımı vecizelerinden 
Muayyen fasılalarla nü!us sayunı 

yapmak artık medeni uluslarda bir ihtL 
yaç ve kaide halini almıştır. 

Bizde üçüncü nüfus sayımımızı önü. 
mi.izdeki İlkteşrinin 20 inci P azar günü 
yapacağız. 

Sayan ve sayılanların bu işte en yük. 
sek ihtiram ve gayret göstermeleri bir 
medeniyet ve yurt ödevidir. 

Başvekalet 

.istatistik Umum Müdürlüğü 
20 İlkteşrin Pazar günü bütün yurt. 

ta umumi nüfus sayımı ya(ılacaktır. Milli 
şef geçen sayımda şöyle demiş_ti. 

"Sayım malfunatı üzerine memleket 
dertlerini görüp anlamak ve tedbirler al. 
m ak yolundayız. Bu da şüphesiz ve an. 
cak doğru istat istiklerle mümkün olabi. 
lir.11 

Yeni sayım bize nüfusumuz hakkın. 
da doğru bilgiler verecektir. 

Başvekalet 

·fsta tistik Umum Miidiirli :ğ"ii 

Havacılık öğütlerinden 
Orta okulu bitiren gençler: Yolunu

za çıkan fırsatı kaçırmayınız. Türk Hava 
Kurumunun (Gedikli yuvas t) sizi bekli. 
yor. 

Göğüsleri kanat aşkile çarpan Orta 
okul gençler i' T ürk Hava Kurumunun 
(Gedikli yuvası) na kayıt ve kabul başla. 
dı. Acele Kurum şubelerine müracaat 
ediniz. 

Kısa bir zaman içinde şerefli ve ka
zançlı bir mesleke sahip olmak istiyen 
Orta okul gençleri, Türk Hava Kurumu
nun (Gedikli yuvası ) na koşmalıdı.r. 

Gökler imiz, kanatlı Cümhuriyet nes
lini bekliyor. Gençler : Türk Hava Kuru. 
munun (Gedikli yuvası) na girme şartları. 
ru bir kere gözden geçirmeyi ihmal etme
yiniz. 

ITtZAR 

12 inci sayımıza g iren fi hrist 13 ve 14 ~ncü 
sayılara da yanhşlıkla gi rmiştir. İti zar ederız. 





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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