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Değerli hemşehrilerim, 

Bilindiği üzere kentimiz, 15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922'ye kadar 
işgal altında kalmış ve İzmir'in işgalden kurtarılması, Bağımsızlık 
Savaşının sonunu da ifade eden hedefin sembolü olarak algılanmıştı. 
Savaşın başlangıcı ile İzmir'in kurtuluşu arasında geçen işgal yılları 
İzmirliler için çok zor geçen zamanlardı. 1919-1922 yılları arasında 
her geçen gün, umutla beklenen bir kurtuluş günüydü. Üç yıldan fazla 
süren bu umutlu bekleyiş sonrasında İzmirlilerin, işgal edilişlerini eli 
kolu bağlı bir şekilde seyreden İstanbul hükümeti yerine, birlikte mücadele 
ettikleri ve kurtuluşlarını sağlayan Ankara hükümetine güvenmeleri, 
ondan yana tavır almaları doğal bir davranıştı. Söz konusu tavır, 
Cumhuriyet'in ilanı sırasında açıkça kendisini göstermektedir. 
Cumhuriyet'in ilanı İzmir'de duyulur duyulmaz, halk kendi isteğiyle 
bir araya gelmiş ve daha bayram olarak kabul edilmeden önce 
Cumhuriyet'i kutlamaya başlamıştı. Bu heyecan, her 29 Ekim'de artarak 
devam etmiştir. 

Kutlamaları özel kanunla gerçekleştirilen Onuncu Yıl'da ise İzmir, 
başkent Ankara'dan sonra en canlı kutlamaların yaşandığı kent olmuştur. 
Onuncu Yıl kutlamaları, yanmış ve harabeye dönmüş olan kentin imarı 
açısından da ayrı bir özellik taşımakta idi. Yangın yerinde 1932 yılında 
yapılan ve Atatürk anıtı yerleştirilerek açılışı gerçekleştirilen Cumhuriyet 
Meydanı, Onuncu Yıl'ın görkemli kutlamalarına ev sahipliği yapmıştı. 
Bilindiği üzere Cumhuriyet Meydanı, içinde bulunduğumuz yıl yeniden 
düzenlendi. Defalarca Cumhuriyet kutlamalarının yapıldığı Meydan'ın 
yeni görünümüyle hizmete girdiği bu günde, İzmir'deki Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının ilk örneklerini ve Onuncu Yıl kutlamalarını 
bir anı kitabıyla hatırlamanın anlamlı olacağını düşündük. Bu anı kitabı 
aracılığıyla bütün İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar ve daha 
nice bayramlar yaşamalarını dilerim. 

Ahmet Piriştina 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 





GİRİŞ 

Türkiye'de kabul edilmiş ve kutlanan milli bayramlar içerisinde hiç 
kuşkusuz en ayrıcalıklı yere Cumhuriyet Bayramı sahiptir. Cumhuriyet 
Bayramı sıradan bir kutlamanın değil, kazanılan bir askeri zaferin 
ardından ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen rejim değişikliğinin 
yıl dönümü, yani büyük bir dönüşümün anıldığı gün olması nedeniyle 
önemli ve ayrıcalıklıdır. Bu önemli günün ilam ve daha sonraki yıllarda 
yaşanan kutlamaların İzmir'deki görüntüsü, İzmirlilerin bu olaya 
yaklaşımları ve kutlamalara katılımları, bir anlamda kentin yeni rejim 
karşısındaki tutumunu da sergilemektedir. Bu nedenle Cumhuriyet'in 
ilk yıllarına ilişkin kutlamaları hatırlamak ve yeni bir yıldönümünde 
hafıza tazelemek ilginç olabilir düşüncesiyle, ilk kutlamalara ait bilgileri 
derlemeye çalıştık. 

İzmir'deki milli bayram kutlamalarına ilişkin yazılı malzeme yerel 
basında bulunmaktadır. Bu anı kitabı, izmir'de 1923-1933 yılları 
arasında yayınlanmış eski ve yeni harfli gazetelerin ilgili sayfalarından 
seçilmiştir. 

Derlenen haberlere bakıldığında, İzmir'de Cumhuriyet'in ilan edildiği 
duyulur duyulmaz halkın şenlikler düzenlemesi ve hemen o gece 
organize edilmemiş bir kutlamanın kendiliğinden yaşanması, İzmir 
halkının yeni rejimin ilam karşısında gösterdiği anlamlı ve olumlu bir 
tepki olarak dikkat çekmektedir. Aynı heyecan ve coşku, sonraki yıllarda 
da izlenebilmektedir. Ankara'dan sonra en coşkulu kutlamaların yapıldığı 
yerlerin başında İzmir gelmektedir, İzmir'de; saltanatın kaldırılması ve 
Cumhuriyet'in ilanına karşı İstanbul'da var olan muhalefetten söz etmek 
mümkün değildir. Cumhuriyet'in kanunla kutlanmasından hem önce 
hem de sonra izmirliler her yıl artan bir coşkuyla bayrama katılmışlardır. 
Hele Onuncu Yıl kutlamaları İzmir'de kelimenin tam anlamıyla Ankara 
ile yarışır bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Bilindiği üzere 1933 yılı Cumhuriyet'in ilanının onuncu yıl dönümüydü 
ve artık devrim süreci tamamlanmış, sistem oturmuştu. Bu yüzden 
1933 kutlamaları daha önceki bayramlardan farklı olmalıydı. 1933 yılı 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çok özel bir biçimde hazırlanmış ve 
kutlamaların nasıl yapılacağı resmi olarak tespit edilmişti. Hatta 
kutlamalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kanun çıkartılmış 
ve kurulan düzenleme komisyonlarıyla kutlama programları 
yönlendirilmişti. Kitapta görüleceği gibi Onuncu Yıl kutlamaları İzmir'de 
çok önemsenmiş ve bayram üç gün sürmüştür. O yıllarda Türkiye'nin 
en önemli müttefiki ve dostu olan Sovyetler Birliği heyetinin Ankara'daki 
kutlamalardan sonra İzmir'e de gelmeleri, bayrama farklı bir anlam 
katmıştır. 

izmir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 79. yılını kutlarken, bu anı kitabının 
geçmiş kutlamaları hatırlamamıza, Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını 
kavramamıza katkı sağlamasını dileriz. 

İzmir, 21 Ekim 2002 
Dr. Sabri Yetkin - Dr. Fikret Yılmaz 
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CUMHURİYET'İN İLANINA GİDEN YOL 

23 Nisan 1920'de açılan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bağımsızlık 
Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir tarihsel rol oynamış, böylece 
görevini tamamlamış ve 1923 yılında yeni bir seçime gidilmesi 
zorunluluk halini almıştı. I. Meclis, seçimin yenilenmesi kararı vererek 
dağıldıktan sonra, Mustafa Kemal Paşa, Meclis toplanıncaya kadar 
yeni bir anayasa tasarısı hazırlatmaya başlamıştı. Yapılan seçimlerle 
Meclis yenilenmiş ve 11 Ağustos 1923'de II. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi faaliyete geçmiş, 13 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa, Meclis 
Başkanlığına seçilmiş ve Fethi Okyar Bey başkanlığında yeni hükümet 
kurulmuş ve Meclis, 24 Ağustos'ta Lozan Antlaşmasını onayladıktan 
sonra, anayasa çalışmalarını hızlandırmıştı, çünkü ortada ciddi bir 
sorun vardı ve Türkiye'nin idare biçimi kesinleşmiş değildi. 

Mustafa Kemal, bu sorunu giderme yolunda çalışmalar yapıyor ve 
hem Türkiye'ye hem de uluslararası platforma mesaj vermeye gayret 
ediyordu. Nitekim bu doğrultuda 22 Eylül 1923 tarihinde, merkezi 
Viyana'da bulunan Neue Freie Presse gazetesinin Ankara muhabiri 
Mösyö Lazar'a çok önemli bir beyanat vermiş ve bu beyanatta 
anayasada yapılacak tadilatı, Ankara'nın başkent olacağını anlatmış 
ve "Cumhuriyet" kelimesini açıkça ifade etmişti. Bu beyanatın, gerek 
ülke içinde gerekse ülke dışında büyük yankıları oluştu. 
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5 Ekim 1923'de Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanan Halk 
Fırkası büyük divanında, anayasada yapılacak tadilatın esasları 
tartışılmış ve bunun için bir "İhtisas Komisyonu" seçilerek çalışmalara 
başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, komisyonun çalışmalarını yakından 
takip ediyor,çoğunlukla başkanlık ediyordu. 

Cumhuriyet'in ilanına yönelik ilk adım, 9 Ekim 1923'de atılmış, 
Gazinin emriyle İsmet Paşa ve on dört arkadaşı, başkent sorununu 
Meclise getirmişler, "Türkiye devletinin merkezi Ankara'dır" ifadesini 
içeren kanun teklifini genel kurulun gündemine aldırmışlardı. Kanun 
teklifi, 13 Ekim 1923'de kolaylıkla kabul edildi ve Ankara Türkiye'nin 
başkenti oldu. 

Bu arada Fethi Bey başkanlığındaki hükümetinin sıkıntıları vardı ve 
hükümet güçlü değildi, muhalif milletvekilleri her fırsatta hükümeti 
hırpalıyorlar ve hükümet, mecliste çok müşkül durumlara düşüyordu. 
Hükümet, savaş sonrasının en can alıcı konularından birisi olan 

iskan, imar ve mübadele 
k o n u l a r ı n d a i y i c e 
yıpratılıyordu. Özellikle 
savaştan en çok darbe alan 
yer o l a n İ z m i r ' i n 
milletvekilleri, Meclisi 
etkil iyor, hükümet in 
tekliflerini reddettiriyor, 
k e n d i i s t e k l e r i 
çerçevesinde kararlar 
aldırtıyorlardı. Böylesi 
gelişmeler hükümeti acze 
düşürüyor ve bakanlık 
için gösterdiği adaylar 
seçilemiyordu. Bunun en 
önemli nedeni, bakanlann 
M e c l i s t a r a f ı n d a n 
seçilmesi yöntemi olup, 
henüz kabine usulüne 
geçilmemiş olmasıydı. 
Fethi Bey, bu durumdan 
şikayetçiydi ve Mustafa 
Kemal'e başvurarak istifa 
e t m e k i s t e d i ğ i n i 
bildirmişti. Mustafa Kemal 
de durumun çoktan 
beridir farkındaydı ve 
uygun bir zamanı 



bekliyordu. Son gelişmeler, uygun zamanın geldiğini gösteriyordu. 
25-26 Ekimde Bakanlar Kurulunu Çankaya Köşküne davet eden 
Mustafa Kemal, Fevzi Paşa'nın reislik yaptığı Erkan-ı Harbiye Vekaleti 
dışında, Bakanlar Kurulu'nun istifasını istedi. Bakanlar Kurulu'nun 
istifanamesi, 27 Ekim akşamı Meclis genel kuruluna sunuldu. 

İZMİR BASINI VE CUMHURİYET 

Meclise sunulan istifayı, 29 Ekim 1923 tarihinde İzmir'de yayınlanan 
Ahenk gazetesi, aşağıdaki başlık ve haberle duyururken, farkında 
olmadan Cumhuriyet'in ilan edileceğini de belirtiyordu: "Millet 
meclisinin dünkü toplantısında bakanların tamamı istifa etti. İstifa, 
mecliste kabineye güvensizlik gösterilmiş olmasından doğmuştur. Yeni 
vekiller bugün -Pazartesi- seçilecektir. İsmet Paşa'nın başkanlığı 
muhtemeldir." 
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istifa üzerine 28 Ekim'de toplanan Halk Fırkası 
yönetim kurulu, kurulacak yeni hükümet 
üzerinde çalışmaya başlamıştı. Toplantıya katılan 
Mustafa Kemal, kendisine taslak olarak sunulan 
bakanlar kurulu listesinin kesinleştirilmesi « B H ® ' 
talimatını verdikten sonra, silah arkadaşları 
Kemalettin Sami, Halit, İsmet ve Kazım (Özalp) Paşalar ile Fethi, 
Ruşen Eşref ve Fuat Beyleri Çankaya Köşkü'ne yemeğe davet etti. 
Mustafa Kemal, yemek sırasındaki konuşmalar sırasında "yarın 
Cumhuriyet'ı ilan edeceğiz" diyerek, Türkiye Devleti'nin kurulacak 
rejim biçimini açıkladı ve arkadaşlarına bazı görevler verdi. O gece, 
İsmet Paşa dışındaki konuklar, Çankaya Köşkü'nden erken ayrılmışlardı 
ve yalnız kalan iki arkadaş, 1921 anayasasının bazı maddelerini 
değiştirecek bir kanun layihası müsveddesi hazırlamışlardı ve 
anayasanın birinci maddesinin sonuna "Türkiye Devleti'nin hükümet 
şekli Cumhuriyettir" cümlesi ilave edilmiş, ayrıca anayasanın 3, 8 ve 
9. maddelerinde bazı değişikliklere gidilmişti. Kanun tasarısı, 29 
Ekim tarihinde toplanan Halk Fırkası grubunda görüşüldükten sonra, 
Meclise havale edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 18.40'da tarihi 
karannı vermek üzere açıldı ve kanun tasansı gündeme alındı. Konu 
hakkında söz alan Yunus Nadi ve Rasih Beyler'in konuşmalarından 
sonra, saat 20.30'da "Yaşasın Cumhuriyet" tezahüratı ile Türkiye'de 
Cumhuriyet ilan edi lmiş ve Mustafa Kemal Paşa da 
Cumhurbaşkanlığına seçilmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa 
oylamalar sonrasında kürsüye gelerek bir hitabede bulunmuştu ve 
bu hitabeyi Türkiye basını aynen yayınlanmıştır. Bu önemli hitabe, 
dönemin İzmir gazetelerinden olan Ahenk'in, 31 Ekim 1923 tarihli 
nüshasında da yer almaktadır: 
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AHENK, 31 Teşrinievvel 1339 (1923) 

Millet Meclisi Dünkü İçtimaında Cumhuriyeti Kabul ve İlan Etti. Gazi Mustafa Kemal 
Paşa mevcut [158] rey ile Reisicumhur intihap olundu. Cumhuriyet, hakimiyetin bila kayd-
ü şart millette olması esasına müstenittir. İsmet Paşa yeni Reisicumhur tarafından kabine 
teşkiline memur edilecektir. 

Fırkada Cereyan Eden Müzakerat. İcra vekilleri heyetinin istifasından sonra fırkada 
cereyan eden müzakerat çok hararetli bir surette devam eylemiştir. Müzakerat bidayeten 
[başlangıç] vekaletlere gösterilecek yeni namzetler [aday] üzerinde başlamış ve tedricen 
münakaşat şekline inkılab eylemiş ve neticede çoktan beri mevcut olan Cumhuriyet meselesine 
varılmıştır. Ve efkar bu mesele üzerinde toplanmıştır. Mebusların birçokları eski usule 
nihayet verilmesi hakkında hararetli beyanatta bulunmuşlardır. 

Cumhuriyetin Meclis-i Millide Kabulü. Bundan evvelki telgrafımda fırkada cereyan eden 
müzakeratı bildirmiştim. Dün gece Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesinde [Genel Kurul] 
tezekkür edilmiştir. Geç vakte kadar devam eden müzakerat neticesinde Millet Meclisi 
Cumhuriyeti kabul eylemiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Reisicumhur. (Dersaadet 30 Teşrinievvel) -Şimdi gece saat 
üç- Selimiye'den yüz bir pare top atılmağa başlandı. Cumhuriyet bu suretle ilan ediliyor. 
Bittabi İzmiriniz'de de aynı suretle ilan olunmaktadır. 

Reisicumhur, Hem Meclise Hem Kabineye Riyaset Edebilir. Bu sabah Cumhuriyet 
hakkında Ankara'dan şu malumat veriliyor. Mecliste kabul edilen Cumhuriyet, hakimiyetin 
bila kayd-ü şart millette olması esasına müstenittir. Reisicumhur aynı zamanda Meclisin 
ve kabinenin Reisidir. Bu bahta mufassal malumat vürudunda [geldiğinde] ayrıca bildirilir. 

İsmet Paşa Kabineye Reis Oluyor. Dünkü telgraflarında kabine riyasetine Rauf, Yusuf 
Kemal beylerle, Ali Fuat, Fevzi, İsmet, Kazım Karabekir Paşalar'ın namzet olduklarını ve 
bunlardan Ali Fuat Paşa'nın en kuvvetli namzet olduğunu bildirmiştim. Varit [Gelen] olan 
son haberlere göre bugün yeni ve ilk Reisicumhur tarafından kabine teşkiline İsmet Paşa 
memur edilecektir. İsmet Paşa arkadaşlarını Meclis azasından seçecek ve Meclise arz 
edecektir. 

Mûdafaa-yı Milliye Vekaletinin Resmi Tebliğj. Cumhuriyetin kabulüne ve Gazı Paşa'nın 
Reisicumhur intihap olunduğuna dair Müdafaa-yı Milliye vekaleti vekili Kazım Paşa'dan 

Mevkii Müstahkem Kumandanlığına atideki resmi telgraf-name varit olmuştur. 

İzmir Mevkii Müstahkem Kumandanlığına. Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet-i 
Umumiyesince bugünkü yirmi dokuz Teşrinievvel [Ekim] Pazartesi günü öğleden sonra saat 
sekizde kabul edilen kanun mucibince Türkiye Devleti şekl-i Hükümetinin Cumhuriyet 
olduğu müttefiken [birlikte] takarrür [karar] etmiştir. Ve Riyaset-i Cumhura Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri intihap olunmuştur. Bu hadise-i mesudenin bütün vatan ve millet 
için mucib-i füyuzat [verimlilik] olmasını temenni eder ve ıj bu telgraf-namenin vusulü atide 
bilumum kolordu ve fırka merkezleriyle topçu kıtaatının bulunduğu mevaki-i askeriyeden 
ve kıla [kaleler] ve mevaki-i müstahkeme ve sefain-i harbiyeden [savaş gemileri] yüz birer 
pare top endahtı [atma] Meclis-i Alinin [Yüce Meclis] karar-1 mahsusuna tevfikan tebliğ ve 
işarım rica ederim. 

29-10-39 

Müdafaa-yı Milliye Vekaleti Vekili: Kazım 
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Muhterem arkadaşlar: mühim cihanşümul [dünya çapında] hadisat-ı 
fevkalade [olağanüstü olaylar] karşısında muhterem milletimizin teyakkuz 
ve intibah-ı [dikkat ve uyanıklığına] hakikisine bir vesika-ı kıymetdar 
[değerli bir belge] olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bazı maddelerini tavzih 
[açıklama] için encümen-i mahsus[özel komisyon] tarafından heyet-i 
celilenize teklif olunan kanun layihasının kabulü münasebetiyle yeni 
Türkiye Devletinin zaten 
cihanca malum olması 
lazım gelen mahiyeti 
[içeriği] beynelmilel 
maruf unvanıyla yad 
edildi. Bunu icab-ı tabiisi 
olmak üzere bugüne 
kadar doğrudan doğruya 
meclisimiz riyasetinde 
bulundurduğunuz 
arkadaşınıza i f a 
ettirdiğiniz vazifeyi 
Reisicumhur unvanıyla 
yine aynı arkadaşınıza, 
bu aciz arkadaşınıza 
tevcih buyurdunuz. 

Bu münasebetle şimdiye 
kadar mükerreren 
hakkımda izhar 
buyurduğunuz muhabbet, 
samimiyet ve itimadı bir 
defa daha göstermekle 
yüksek kadirşinaslığınızı 
ispat etmiş oluyorsunuz. 



Bundan dolayı heyet-i celilenize bütün samimiyet-i ruhiyemle arz-ı şükran 
ederim. Asırlardan beri şarkta mağdur, mazlum olan milletimiz, Türk 
milleti, hakikatte meftur [yaratılmış] olduğu hasailden [özellikler] muarra 
[soyulmuş] ediliyordu. Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, 
istidat-ı idrak kendi hakkında su-i zanda bulunanların ne kadar gafil ve 
ne kadar tedkikden uzak zevahir-perest insanlar olduğunu pek güzel ispat 
ediyor. Milletimiz haiz olduğu evsaf [nitelikler] yeni hükümetin yeni ismiyle 
cihan medeniyetine çok suhuletle [kolaylıkla] izhara muvaffak olacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu asarıyla 
ispat edecektir. 

Arkadaşlar! Bu müessese-i aliyeyi [yüce] vücuda getiren Türk Milletinin 
son dört sene zarfında ihraz ettiği zafer bundan sonra da birkaç misli 
olmak üzere tecelliyatını [belirtilerini] gösterecektir. Acizleri mazhar 
olduğum bu emin ve itimada bihakkın [hakkıyla] kesb-i liyakat etmek için 
pek mühim gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. 
O ihtiyaç heyet-i milliyenizin şahsım hakkımdaki teveccüh ve itimadının 
tezahürünün devamıdır. Ancak bu sayede ve Allahın inayetiyle şahsıma 
tevcih buyurduğunuz ve buyuracağınız vazifeyi hüsn-ü ifaya muvaffak 
olacağımı ümid ederim. Daima muhterem arkadaşlarımın ellerine çok 
samimi ve sıkı surette yapışarak onların şahıslarından kendimi bir an bile 
müstağni görmeyerek çalışacağım. Milletin bu teveccühünü de daima 
nokta-i istinat telakki ederek hep beraber ileri gideceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti, mesud, muvaffak ve muzaffer olacaktır." 

Cumhuriyetin ilanı, Ankara Kalesi'nden 101 pare top atışıyla tüm 
dünyaya duyuruluyordu ve o gece Müdafaa-yı Milliye Vekaleti, 
Cumhuriyet'in ilanını ve Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığına 

seçilmesini, telgrafla izmir Mevkii 
Müstahkem Komutanl ığ ına 
ayrıntılı bir biçimde bildirmiş ve 
İzmir'de 101 pare top atışıyla 
ha lk ın h a b e r d a r edi lmes i 
emredilmişti. 29 Ekim gece yansı 

izmir'de patlayan toplar, izmirlilere 
Cumhuriyet'i duyuruyordu. Bunun 

üzerine izmir halkı, 30 Ekim günü 
şehri süsleyerek, bir bayram havası içinde 

Cumhuriyet'i kutlamaya başlamıştı ve bu 
kutlamaları Ahenk gazetesinin 31 Ekim 
1 9 2 3 tarihli nüshasının aşağıdaki 
satırlarından öğrenmekteyiz. 
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"Şehrimizde Tezahürat 

Dün gece yarısından sonra Büyük Millet Meclisinde 
Cumhuriyetin kabul edildiği haberi şehrimize 
bildirilmiş derhal Mevkii Müstahkem 
Kumandanlığından alınan emir üzerine mevakii 
müstahkemeden yüz bir pare top endaht [atılmak] 
edilmek suretiyle Cumhuriyetimiz ilan ve kabul 
olunmuştur. Şehrimiz bu münasebetle daha 
sabahtan itibaren (süslenmeye) başlamış ve kuşluğa 

doğru her taraf donanmıştı." 

işgal ve savaş yıllarından çok çekmiş, yanmış, tükenmiş izmir kentinde 
yaşayan halk, bu mesut olayın anlamını çok iyi biliyor ve geçen kötü 
günlerin acısını unutmak istercesine, kendiliğinden adeta bir bayram 
düzenleyip, şenlik içinde Cumhuriyet'in ilanını kutlamıştır ve bu 
kutlamayı 1 Kasım 1923 tarihli Ahenk gazetesi, aşağıdaki gibi haber 
yapıyordu. 

"Dün gece Cumhuriyetin ilanı münasebetiyle halkımız 
tezahürat-ı meserret-karanede [sevinç] bulunmuştur. 
İşçi cemiyetleri ve muhtelif mahallat halkı önlerinde 
muzikalar, davulllar ve saz takımları olduğu halde 
gece geç vakitlere kadar şehirde dolaşmışlardır. 

Hükümet ve kışla önlerine gelerek tezahüratta 
bulunmuşlardır. Alaylar aynı zamanda birer fener 
alayı mahiyetinde idi." 

izmir halkının doğaçlama olarak gerçekleştirdiği 
kutlamanın yanı sıra, 30 Ekim 1923 günü Izmiı 
Valiliği 'nde de resmi bir kutlama töreni 
gerçekleştirilmişti. Sabah askeri ve mülki erkan ile, 
üst düzey memurlar Vilayet Konağı'na gelerek Vali 
Aziz Bey'i ziyaret ederek, tebrik etmişler ve kabulde 
"Cumhuriyetin millet ve memleket hakkında ve hakiki 
bir vesile-i refah olması temenni edilmiştir." Konaktaki 
törene gelenler, meydanda bir bölük jandarma ve 
polislerden oluşan selam kıtası tarafından 
selamlanmış ve Valilikteki törenin ardından Aziz 
Bey maiyeti ile birlikte Sarı Kışlaya giderek, Kışla 
Kumandanına iade-i ziyarette bulunup, tebrik etmiş 
ve Kışla meydanında yer almış olan kıtayı 
selamlamıştır. 
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CUMHURİYETİN ULUSAL BAYRAM OLARAK KABULÜ 

Cumhuriyetin kabul ve ilanı hiç şüphesiz, Türkiye'nin geçirdiği 
tarihsel sürecin büyük bir kırılma noktasına işaret ediyor. Ömrü 
yüzlerce yıl süren ve tarihin tanıdığı en büyük imparatorluklardan 
birisinin, 1923 yılında geriye kalan bölümünü vatan kabul eden 
kurtarıcılarının siyasal projesine bağlı olarak, Türkiye artık bir ulus 
devlet olacağını bu kararla kabul ediyordu. Karar önemliydi çünkü 
o günlere kadar "padişahım çok yaşa" diye bağıran insanlar "yaşasın 
Cumhuriyet" sloganını haykırmaya başlayacaklardı. Bu iki sloganın 
veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, birbirinden ak ve kara kadar farklı 
rejimlerden cumhuriyetin, monarşinin yerine geçmesi sürecinde 
bayramlar, topluma yeni rejimin duyurulması onun benimsenmesi 
açısından da işlevliydi. O günlerin teknolojik imkanları 
düşünüldüğünde, radyosu bile olmayan bir iktidarın bunu topluma 
nasıl anlatacağını düşünmek sorunun boyutlarını kavramaya yardımcı 
olabilir. İşte bu noktada tören, ritüel ve seremonilerin işlevi 
kendiliğinden öne çıkmaktadır. Cumhuriyet'i kabul ve ilan eden 
kadrolar, bu tür kutlamaların işlevini bildiklerinden daha savaş 
yıllarında bile milli bir gün ilan etmek ve bunun halkın katılımıyla 
kutlanmasını sağlamak istemişlerdi. Fakat bu hem seçilen günler 
üzerinde kesin bir uzlaşma olmamasından, hem de savaş yıllarında 
kutlamaların anlamlı bulunmamasından dolayı, ısrarla takip edilen 
bir konu niteliği kazanamadı. Savaş yıllarındaki söz konusu girişimler 
de dikkate alınırsa, yaşanan dönüşüm süreci daha kolay kavranabilir. 

Bu girişimlerden ilki, daha Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl 
dönümünde 23 Nisan 1921 tarihinde gerçekleşir. Bu tarihte birinci 
meclisin 24. toplantısının ilk oturumunda Saruhan (Manisa) milletvekili 
Refik Şevket (İnce) ve arkadaşları Millet Meclisi'nin açılış günü olan 
23 Nisan'ın ulusal bayram ilan edilmesine ilişkin bir kanun teklifi 
verdikleri biliniyor. Kanun teklifi üzerinde mecliste cereyan eden 
tartışmalar içten içe veya örtülü bir şekilde rejim tartışması niteliği 
sergilemektedir. Çünkü birinci mecliste teklifi verenler birinci grup, 
karşı çıkanlar ise ikinci grup olarak adlandırılan taraflara mensuptu. 
Bu çekişmeler, ikinci grubun tasfiyesine kadar devam edecektir. 
Milli bayram kanunu için verilen teklife ikinci gruptan yapılan 
itirazların temel argümanları düşünüldüğünde, bir konu öne 
çıkmaktadır. Şer'iye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendi'nin itiraz gerekçesinde 
olduğu gibi, dinsel temalı bir kutlama isteği görülmektedir. Vehbi 
Efendi özetle şöyle diyordu: "Efendiler, bu gibi bayramlar milletin 
kalbinden doğar. Görünüşte kutlamalarla bayram olmaz. Ve sadece 
görünüşteki kutlamalarla milletin manevi kuvvetini güçlendirmek, takviye 
etmek istersek, bu yol arızidir. Bunlarla takviye olunmaz rica ederim. 
İçinizde bir tane Hıristiyan yoktur. Ezan-ı Muhammedi okunuyor da 
kesinlikle özen göstermiyoruz. 
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Eğer milletin manevi gücünü arttırmak, inancını yükseltmek istersek, 
milleti inanç açısından yükseltmenin çaresine bakalım." Tahmin edileceği 
üzere milli bayram tartışmaları bu konuşma üzerine din yandaşlığı 
ve karşıtlığı eksenine oturtulmuştur. Bu açıdan Kırşehir milletvekili 
Yahya Galip Bey, Vehbi Efendi'nin konuşmasından sonra ikinci grup 
mensuplarına dönerek "sizleri buraya gönderen İngilizlerdi" diyecek 
ve şöyle devam ederek şiddetle itiraz edecekti: "bey efendiler, ne zaman 
böyle bir milli gün olsa, memleketin mutlu ve sevinçli bir günü olsa, hemen 
bunun içine İslam'ı sokarlar. Bizim isteğimiz de İslam ahlakının tam olarak 
gerçekleşmesidir. Eğer (mecliste) bu konuda noksan hareket eden varsa 
dinin gerektirdiği yol çerçevesinde bunlar da terbiye edilsin. Buna rağmen 
her gün, her fırsattan yararlanarak temcit pilavı gibi bunları söylemekten 
ne çıkar? Ben anlayamıyorum." 

Bu sert cevap üzerine ikinci gruptan Trabzon milletvekili Ali Şükrü 
Bey havayı yumuşatan bir konuşma yapar ve sonuçta orta yol, dinsel 
temalı bir açıklamayla bulunur. Kırşehir milletvekili ve aslen bir din 
adamı olan Müfid Bey, Kuran-ı Kerimden yaptığı alıntılarla dinen bu 
konunun mümkün olduğunu beyan eder. 23 Nisan gününün 
Müslümanlar için güzel bir başlangıç olduğunu belirterek, bu günün 
milli bayram olması lazım geldiğini söylediği konuşmasını "işte (bu 
nedenle) İslam'ın milli bayramı olan bu günü kutsamalı ve her bayramdan 
daha muhterem olarak kabul etmeliyiz" cümlesiyle bitirir. Konuşma 
şiddetli alkışlar altında oylanır ve oy çokluğuyla 23 Nisan milli bayram 
olarak kabul edilir. 

23 Nisan gününün milli bayram olarak kutlanması çok uzun sürmez. 
1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasından sonra da bu tarih 
Milli Hakimiyet Bayramı ilan edilmiştir. Ancak 1 Kasım 1922 tarihinin 
Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlanması da kısa sürecek ve 
onun yerini Cumhuriyet'in ilan günü alacaktır. 29 Ekim 1923 tarihinde 
kabul ve ilan edilen yeni rejimin 1924'deki yıl dönümü için bakanlar 
kurulu tarafından alınan bir kararla o yılki kutlamalar 
gerçekleştirilmiştir. En sonunda 19 Nisan 1925 tarihinde meclisin 
106. toplantısının birinci oturumunda bakanlar kurulu teklifi olarak 
sunulan yasanın kabul edilmesiyle birlikte, 29 Ekim gününün 
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Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması kanunlaşmıştır. Kanunun 
kabul edildiği oturumda dile getirilenler aydınlatıcıdır. Kanun gerekçesi 
"uygar ulusların tek bir günü ulusal bayram olarak kabul ettikleri ve 
başka ulusal ve dinsel bayramlar bulunsa bile ancak o gün ulusal törenler 
yapıldığı" sözleriyle belirtilmektedir. Bu arada Fransa'nın 14 Temmuz, 
ABD.'nin 24 Temmuz günleri örnek olarak verilmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti için 23 Nisan veya 1 Kasım günleri yerine devrimin 
tamamlandığı 29 Ekim gününün ulusal bayram ilan edilmesinin 
daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Kanun metninde bu durum 
"Türkiye dahil ve haricinde devlet adına yapılacak milli bayram merasiminin 
Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü icra edilecektir" sözleriyle 
belirtilmiştir. 

Törenlerin şekli, adı ve niteliğinin siyasal rejimlerin özellikleriyle 
doğrudan ilgili olduğu ve rejimleri yansıtan araçlar olduğu gerçeği, 
yeni Türkiye'nin kuruluş yıllarındaki tartışmalara hakim olmuş 
görünmektedir. Hangi günün ulusal gün ilan edileceği ve bunun 
şeklinin ne olacağı üzerinde yapılan tartışmalar aynı zamanda bir 
rejim tartışmasını iletmektedir. Bayramlar ve törenler ulusal devletlerin 
meşruiyet araçları olarak işlevlidir. Adeta halk bu kutlamalar sırasında 
alanlarda rejime bağlılıklarını göstermektedir. Bütün bunların yanında 
29 Ekim örneğinde görüldüğü üzere, ulusal kurtuluş ve egemenliğin 
devri ile ilişkisi nedeniyle ortak bir coşkunun kamusallaşması da söz 
konusudur. 

CUMHURİYET'İN I. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI 

Belirtildiği üzere Cumhuriyet, 29 
Ekim 1923 gecesi kabul edilmiş ve 
Cumhuriyetin ilam gece yarısı bütün 
memlekette 101 pare top atışıyla 
duyurulmuştu. Bu yüzden bazı 
çevrelerde, Cumhuriyet in ilanı 
tarihinde bir belirsizlik ortaya çıkmış 
ve tartışma yaşanmaya başlamış, 
özellikle Cumhuriyetin ilanının 1 
Kasım olarak kabul görülmesi yolunda 

bir eğilim oluşmuştu. Bu tartışmaların yaşanması nedeniyle, Müdafaa-
yı Milliye Vekaleti durumun netleşmesi için bir karar alınmasını 
istemişti. Vekaletin uyarısı üzerine Bakanlar Kurulu, 26 Ekim 1924 
günkü toplantısında Cumhuriyetin ilanı tarihinin 29 Ekim olduğunu 
karar altına alarak, her sene Cumhuriyetin ilanı gününe denk gelen 
29 Ekim tarihlerinde 101 pare top atılmasını ve düzenlenecek özel 
törenlerle Cumhuriyetin ilanının kutlanmasını kabul etmiştir. 
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29 Ekim 1924 Çarşamba günü İzmir'de 
düzenlenecek bayram töreninin programı 
Anadolu gazetesi aracılığıyla İzmirlilere 
duyurulmuştu. Buna göre resmi tören, sabah 
dokuz buçukta Vilayette başlayacak ve on 
bir buçuğa kadar askeri ve mülki erkan, 
bütün memurlar, halk temsilcileri ve kent 
protokolünde yer alan zevat Valilikte kabul 
edilecekti. 

Ası l t ö r e n B e l e d i y e t a r a f ı n d a n 
düzenleniyordu ve bu tören de sabah on 
birde Hükümet Meydanı'nda başlayacak, 
bütün okulların öğrenci ve öğretmenleri, 
İzmir'deki cemiyetlerin temsilcileri ve halk 
burada hazır bulunacaklardı. Meydanda 
toplanan tören alayına Hamit Şevket Bey 
bir söylev verdikten sonra, tören alayında 
bulunanlar San Kışla'yı selamladıktan sonra, 
Beden Eğitimi öğretmeni Nuri Bey'in 
idaresinde düzenlenmiş program gereğince 
şehirde dolaşacaklardı. 

İzmir'deki bütün dükkanlar ve evler açık 
olacak ve tamamı süslenecekti. Öğleden 
sonra saat iki ile üç arasında Belediyede 
kabul töreni gerçekleştirildikten sonra, gece 
düzenlenecek mahall i eğlenceler le 
Cumhuriyet'in ilanı şenlikli bir biçimde 
kutlanırken, Belediye tarafından Kışla 
meydanında havai 
fişekler atılacaktı. 

30 Ekim 1 9 2 4 
tarihli Anadolu 
g a z e t e s i , 
gerçekleştirilen 
k u t l a m a l a r ı n 
h a b e r i n i 
v e r i y o r d u ve 
h a b e r d e ; 
törenlerin sabah 
ç o k e r k e n 
başlayıp, sevinç 
h a r e k e t l e r i n i n 

izmir'i baştan başa istila edip, sokakların 
geçilmez bir hal aldığını, Hükümet 
Meydanı'nda binlerce halkın toplandığını, 
burada Hamit Şevket Bey'in söylev verdiğini 
ve d e v a m ı n d a k i t ö r e n l e r i n nas ı l 
g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i n i o k u m a k t a y ı z . 
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1925 YILI CUMHURİYET KUTLAMALARI 

Cumhuriyet'in ilanının ikinci yıl dönümü olan 1925 yılı kutlamaları, 
1924 yılı kutlamalarına nazaran, çok daha planlı ve geniş katılımlı 
olarak hazırlanmıştı ve Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 27 
Ekim tarihli İzmir basınında Valilik ilanı olarak yayınlanıyordu. 

Programa göre, tören sabah dokuzda Valilikte kabul ile başlayacaktı 
ve kabul töreni aşağıdaki sırayla gerçekleştirilecekti. İlk önce 
Milletvekilleri, daha sonra sırasıyla Askeri erkan, Belediye heyeti, 
Mülki ve Adli erkan, Vilayet Meclisi üyeleri, Halk Fırkası Teşkilatı, 
Ticaret, Ziraat Odaları ile Borsa Heyeti, Türk Ocağı, Hilal-i Ahmer, 
Himaye-i Etfal, İdman İttifakı, Verem Mücadele, Baro, Matbuat 
Cemiyeti, Tabipler ve Muallimler Birliği Cemiyetleri, Havra Heyeti 
ve diğer Cemiyetlerin temsilcileri, Milli Bankalar ve Şirketlerin 
Müdürleri, Demiryolu Kumpanyalan ve Mali Kuruluşların Direktörleri, 
Konsoloslar ile Papa Vekili Vali İhsan Paşa tarafından kabul edilecekti. 

Saat on birde Vali Paşa, Kışlaya gidip, askeriyeye iade-i ziyaret 
gerçekleştirdikten sonra öğrenciler ve halk tarafından oluşturulacak 
tören alayının resmi geçit töreni başlayacaktı. Resmi geçidin ardından 
Belediye ve Halk Fırkasına iade-i ziyaret yapı lacakt ı . 

Bayram için İzmir'deki bütün resmi daireler, mağazalar, dükkanlar, 
meskenler ve limandaki bütün vapurlar muntazam bayraklarla 
süslenecekti, ayrıca sabah Kışladan toplar atılırken, bütün fabrikalarla, 
limandaki gemiler düdükleriyle tezahürata iştirak edeceklerdi. 

Bayram kutlamalarına gece de devam edilecek ve bütün kuruluşlar 
ve halkın katılımıyla muazzam bir fener alayı düzenlenecekti. Fener 
alayı için bütün ahali, gece saat sekizde Bahri Babada buluşacaklar 
ve Belediyece düzenlenecek program çerçevesinde saat dokuzdan 
itibaren belirlenmiş güzergahtan geçeceklerdi. 

29 Ekim 1925 kutlamaları çok renkli, neşeli ve halkın büyük katılımıyla 
gerçekleştirilmişti ve törenler sırasında ilk kez izmir semalarında 
uçaklar geçerek törenlere canlı bir hava katmıştı. 1925'de izmir'de 
yayın hayatına başlayan Yanık Yurt gazetesinin 30 Ekim tarihli nüshası, 
gerçekleşt i r i len törenleri bütün ayrıntısıyla vermişt ir : 
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Anadolu, 30 Teşrinievvel 1341 
(1925) 

Cumhuriyet Bayramını Tesit 
Vilayette parlak bir resm-i kabul icra 
edildi -halk ve mektepler tezahürat-
ı t e s i t - k a r a n e d e b u l u n d u l a r . 

Bugün Cumhuriyet Bayramının 
yıldönümü olmak münasebetiyle 
şehrimiz baştan başa donanmış ve 
halkımız fevkalade tezahüratla 
cumhur iye t bayramımız ı tesit 
eylemişlerdir. 

Daha sabahtan halkımız caddelere 
dökülmüş hükümet ve kışla civarı 
b inlerce vatandaşla dolmuştu. 
Vilayette Resm-i Kabul 
Saat dokuzda Vali ihsan Paşa 
Hazret ler i M a k a m - ı Vi layet te 
mebuslarımızla erkan ve ümera-yı 
askeriyemizin, rüesa-yı rnemurin-i 
mülkiye ve adliyenin, belediye ve 
mecl is azasının, Halk Fırkası 
erkanının bi lumum cemiyetler 
heyetlerinin müessesat-ı maliye 
m ü d ü r l e r i n i n , k o n s o l o s l a r ı n 
tebrikatım kabul eylemişlerdir. Arz-
ı t ebr ikata ş i tab eden zevat 
ekseriyetle siyah elbise ve melon • 1 :• •'.•» 
şapka giymişlerdi. Silindirli olanlar 
da vardı. Frak iksa etmiş bulunanlar 
da göze çarpıyor idi. Evvela şehrimizde bulunan mebus beyler, 
badehu sırasıyla Erkan-ı Ümera-yı Askeriye, Belediye Heyeti, 
Erkan ve Rüesa-yı Mülkiye ve Adliye, Meclis-i Umumi-i 
Vilayet, Meclis-i idare aza-yı müntehibesi beyler, Halk Fırkası 
Heyet-i İdaresi, Ticaret ve Ziraat Odaları, Borsa Heyetleri 
ve sonra Türk Ocağı, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal, idman 
İttifakı, Veremle Mücadele Cemiyeti, Baro Heyeti, Erkan-ı 
Matbuat, Etıbba [tabipler] ve Muallimler Cemiyetleri heyetleri, 
Havra Heyeti sonra müessesat-ı maliye müdürleri, Kumpanya 
ve Ş irket ler heyet ler i arz- ı tebrikat eylemişlerdir . 
Hükümette mızıka terennüm-saz olmuştur. Polis efendilerden 
mürekkeb [oluşan] bir grup tarafından resm-i selam ifa 
edilmiştir. 
İade-i Ziyaret 
Saat on bir buçukta Vali Paşa Hazretleri ve Rüesa-yı Memurin-
i Mülkiye ve Adliye ve Meclis azası Kışlaya giderek 
kumandanlığı ziyaret eylemişlerdir. Kışlaya hin-i muvasalatta 
[varış anında] askerlerimizle, bahriyelilerimiz ve zabitlerimiz 
tarafından istikbal olunmuşlardır. 
Mekteplerin Tezahüratı 
Bütün mekteplerimiz muallimlerinin idarelerinde muntazam taburlar teşkil etmişler 
ve resm-i kabulün hitamından [bitiş] sonra resm-i geçit yapmışlardır. Mızıka asker 
ve ahali mekteplerimizi alkışlamışlardır. Mekteplerimiz bir müddet vatan neşideleri 
[şiir] okuyarak tezahûrat-ı tesit-karanede bulunduktan sonra mekteplerine avdet 
eylemişlerdir. 
Tayyarelerimiz 
Tayyarelerimiz dahi şehrimiz üzerinde dolaşarak tezahürata iştirak eylemişlerdir. 
Adliye erkanı, resmi elbiselerini labis [giymiş] bulunuyorlardı. Tezahürat gece dahi 
devam edecektir. 
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Ahenk, 27 Teşrinievvel 1341 (1925) 
Cumhuriyet Bayramı Programında Tadilat Yapıldı 
Makam-ı Vilayetten; 
Cumhuriyetimizin sene-i devriyesi günü makam-ı vilayette yapılacak 
resm-i kabul programı ber-vech-i ati tadilen tesbit edilmiştir. Alakadaranca 
malum olmak üzere ilan olunur. 
1- Resm-i kabul yevm-i mezkurda sabahleyin saat dokuzda ibtidar 

[başlama] edilecektir. 
2- Vaktinden evvel teşrif edecek zairin-i [ziyaretçi] kiram, intizar 

odaları ittihaz olunan Vali Muavinliği dairesi ile Meclis-i Idare-i 
Vilayete alınacaktır. 

3- Resm-i kabul b e r - v e c h - i ati tert ip sırasıyla yapı lacakt ı r . 
A- Büyük Millet Meclisi aza-yı kiramı 
B- Erkân ve ümera-yı askeriye 
C- Belediye Heyeti 
D- Erkân ve Rüesa-yı Mülkîye ve Adlîye 
H-Meclis-i Umumi-i Vilayet ve Meclis İdare aza-yı müntehibesi [seçilmiş] 
V- Halk Fırkası Teşkilatı 
Z- Ticaret, Ziraat Odaları ve Borsa Heyetleri 
HA- Türk Ocağı, Hilal-i Ahmer [Kızılay], Himaye-i Etfal [Çocuk Esirgeme], 

İdman İttifakı, Verem Mücadele, Baro, Matbuat [Gazeteciler] Cemiyeti, 
Etıbba ve Muallimler Birliği Cemiyetleri ve Havra Heyeti ve diğer 
bilumum Cemiyat mümesilleri 

Tl-Milli Bankalar, Şirketler Müdürleri, Demiryolu Kumpanyaları 
Direktörleri vesair müessesat-ı Maliye ve Nafıa Direktörleri 

4- Saat on buçuktan on bire kadar Konsoloslarla Papa Vekilinin tebrikauna 
hasr edilmiştir. 

5-On birde cihet-i askeriyeye iade-i ziyaret olunacaktır ve müteakiben 
talebe ve halk tarafından müretteb [tertip edilmiş] resm-i geçide 
başlanacaktır. 

6- Resm-i geçidi müteakip Belediyeye ve Halk Fırkasına iade-i ziyaret 
olunacaktır. 

7- Emakin-i [mekanlar] resmiye ve bilumum mağaza ve dükkanlarla 
mebani [binalar] ve mesakin [meskenler] ve limandaki bilumum 
vapurlar muntazam bayraklarla tezyin [süslenme] olunacaktır. 

8- Vakt-i zevalde Kışladan toplar endaht edilirken bilumum fabrikalarla 
limandaki vapurlar düdüklerle tezahürat-ı tesitiyeye iştirak edeceklerdir. 

Geceki Merasim 
9- Tekmil cemiyetlerin ve halkın iştirakiyle muazzam bir fener alayı 
yapılacaktır. 
10- Fener alayına iştirak eden efrad-ı ahali saat sekizden sonra da Bahri 
Babada birleşecekler ve Belediyece tanzim edilecek tertip dairesinde saat 
dokuzda muayyen güzergahtan geçeceklerdir. 
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"Cumhuriyet Bayramının tesidi 

Ocakta, vilayette, fırkada, kumandanlıkta tebrikat.Tzmir; Cumhuriyet 
Bayramını hakikaten mutantan [gösterişli] bir surette tesit etti. Şehir 
baştan başa donanmış, her taraf dil-rüba [gönül alan] bir şekil almıştı 
daha sabahtan halkımız caddeleri dolduruyordu. Hükümet dairesinde bir 
bando mızıka terenüm-saz oluyordu. 

Sabahleyin saat dokuzda tebrikata başlanıldı. Vali İhsan Paşa Hazretleri 
makam-1 vilayette mebusan-ı kiramı, memurin-i mülkiye ve adliyeyi ve 
rüesa-yı askeriyeyi, belediye reisi ve azası beylerini, Cumhuriyet Halk 
Fırkası erkanını bilumum cemiyetler ve müesseseler mümessillerini, kabul 
ettiler, tebrike giden zevattan frak ve silindir giyenler nadirdi. Serbest 
ceket-atay ve melon şapkalı idiler, şehrimizdeki konsoloslar ve müessesat-
ı ecnebiye müdürleri de arz-1 tebrike geldiler, ziyaretçileri bir polis grubu 
selamlıyordu. Saat on bir buçukta Vali Paşa Hazretleri iade-i ziyarete 
başladılar. Öğleden sonra iade-i ziyarette devam buyurarak, Kışlaya, 
Belediyeye, Cumhuriyet Halk Fırkası'na gittiler. Şehrimizdeki bütün 
mekatip [okullar] merasime iştirak ettiler, hükümette dil-nüvaz [gönül 
okşayan] vatan şarkıları okudular. Merasim devam ederken tayyarelerimiz 
de şehrimizin üstünde uçarak tezahürat-ı tesitiyeye iştirak ediyorlardı. 

Gündüz, İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa'da halkımız davullar çaldırarak icra-
yı şad-mani [sevinç] ediyorlardı. Aziz ve kıymetli mebusumuz Necati, 
Cumhuriyet Halk Fırkası müfettişi Sadrettin, Fırka Mutemedi Hacı 
Hüseyin, Filibeli-zade Ferit beyler otomobillerle İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa'ya 
gittiler. Halk kendilerini büyük bir sevinçle karşıladı ve Cumhuriyet Halk 
Fırkası mebus ve müfettişlerini aralarında görmekten mütehassıl [meydana 
gelen]sürurla (Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fırkamız) avazelerini ayyuka 
çıkardılar. 

Dün gündüz limanda bütün sefain [gemiler], şehirdeki bütün vesait-i 
nakliye kamilen donatılmışlardı. Halk nimet-i cumhuriyetin idraki gününün 
yıldönümünü hakikaten coşkun tezahüratla tesit ediyordu. 

Saat üçten beşe kadar Türk Ocağı'nda ocaklıların tebrikatı kabul edildi... 
Ocağımız dil-nişin [gönülde yer tutan] bir surette donatılmıştı. Ocaklı 
kardeşlerin metin çehrelerinde cumhuriyetin aşk ve merbutiyetleri [bağlılık] 
okunuyordu. Ocağa Vali Paşa, Muavin Halit Beyler de gittiler. 

Geceleyin: 

Müessesat ve birçok evler mükemmelen tenvir edilmişlerdi. Hükümet 
dairesi ve kışla gayet güzel donanmıştı. Kemeraltı, Tilkilik, İkiçeşmelik, 
Eşrefpaşa, Basmahane, Yalılar ve Karşıyaka'da halk taraf taraf icra-yı 
şad-mani ediyorlardı. Saat sekizde fener alayına iştirak edecek olan zevat 
Bahri Babada toplandılar. Dokuzda alay hareket etti. Hükümet ve Kışla 
önünden Kordon'a gitti. Kışladan ve mevaki-i muhtelifeden atılan fişekler 
havada gayet güzel manzaralar tevhit ediyordu. 
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Anadolu, 30 Teşrinievvel 1925 

Cumhuriyet Bayramı Şehrimizde Nasıl Tesit 
Edildi?Hükümet Konağında Resm-i Kabul 

i lanı y ı l d ö n ü m ü n e müsadi f [denk gelme] o lmak 
münasebetiyle dün vilayette bir resm-i kabul icra edilmiştir. 
Kabul merasimine evvelce hazırlanan programa tevfikan 
sabahleyin saat dokuzda başlanmıştır. Vali İhsan Paşa vilayet 
makamında Giresun Mebusu Hacim Muhittin Mevki-i 
Müstahkem Kumandam Fuat, Belediye Reisi Aziz Halk 
Fırkası Müfettişi Doktor Şadrettin, Ticaret Odası Reisi Alaiyeli-
zade Mahmut Beyler ile Ümera-yı Askeriye, Erkan-ı Mülkiye 
ve Adliye, Belediye, Halk Fırkası, Meclis-i Umumiye-i Vilayet 
ve Meclis idare Azası müntehibesi, cemiyet-i muhtelife ve 
mûessesat-ı maliye mümessilleriyle konsolosların ve 
müessesat-ı maliye ve ecnebiye müdürlerinin tebrikatını 
kabul eylemiştir. Vali İhsan Paşa kıyafetini son kararnameye 
göre tanzim etmiş ve silindir şapka ifea eylemiş bulunuyordu. 
Merasime kisve-i resmiyeleri ile iştirak eylemiş bulunan 
müntesibin-i [ilgili] adliye cidden muhibb [sevgi besleyen] 
bir manzara arz ediyorlardı. 

Resmi kabul devam ettiği müddetçe hükümetin alt katında 
ahz-ı mevki [yer almış] eden askeri mızıkası tarafından milli 
marşlar terennüm edilmiştir. Bu esnada hükümet konağı 
önünde tecemmü [toplanan] eden genç ve dinç mektepliler 
tarafından muhtelif tezahürat yapılmış ve iki tayyare filosu 
muvaffakiyetli uçuşlarla bu tezahürata iştirak eylemiştir. 

Kumandanlıkta Vilayette yapılan merasime-i kabulü 
müteakip Mevkii Müstahkem Kumandanlığa gidilmiş ve 
kumandanl ığa resmen iade-i ziyaret o lunmuştur . 
Kumandanlık dairesi önünde saf-ı ihtiram olan müfreze-i 
askeriye tarafından selam ifa olunmuştur. Vakti zevalde 
[sabah] yirmi bir pare top atılmıştır. Mevkii Müstahkem 
Kumandanlığının kain bulunduğu tarihi Kışla dünkü günün 

şeref ine dal ları ve bayraklarla bir tarz-ı di l -niş inde tezyin edi lmişt i . 

Kumandanlıktan Avdette [Dönüş] Mevkii Müstahkemde yapılan resm-i kabulden sonra 
Daire-i Hükümete avdet edilmiş ve oradan otomobillerle Belediyeye ve Halk Fırkası'na 
gidilerek arz-ı tebrikat olunmuştur. 

Türk Ocağı'nda Öğleden sonra Türk Ocağı'nda bayramlaşma merasimi yapılmıştır. Bu 
merasimde mebuslarımızdan Necati ve Hacim Muhittin beylerle Vali ihsan Paşa, Muavin 
Halit Bey, Umur-u Hukukiye Müdürü Emin Ali, Sıhhiye Müdürü Lütfü, Maarif Müdürü 
Ahmet Fazlı, Sanatlar Mektebi Müdürü Ferit, Ziraat Mektebi Müdürü Abidin Beylerle ocak 
mensubini ve Altay İdman Kulübü Heyeti hazır bulunmuşlardır. Merasim münasebetiyle 
içtimai ve ilmi mesail [meseleler] hakkında samimi hasbihaller [sohbet] yapılmıştır. 

Limanda Şehir baştan başa bayraklarla tezyin edildiği gibi limanda bulunan umum milli 
ve ecnebi vapurlar da bayrak çekmişlerdir. 

Mülhakatta [Civarda] Tezahürat Cumhuriyet Bayramı mülhakatta da fevkalade bir surette 
tesit olunmuştur. Ez-cümle Menemen ve Kasaba'da [Turgutlu] yapılan tezahürat çok samimi 
o l m u ş v e i ş t i r a k e d e n k a h r a m a n a s k e r l e r i m i z h a r a r e t l e a l k ı ş l a n m ı ş t ı r . 

Fener Alayı Dün gece Cumhuriyetin şerefine bir fener alayı yapılmıştır. Alaya askeri 
mızıkası, bir miktar berri [kara] ve bahri [deniz] asker polisler, belediye çavuşları muhtelif 
cemiyat ve esnafa mensup heyetler, iştirak etmiştir. Halk arasında birçok atlılar ve arabalar 
da var idi. intizamı muhafaza etmek üzere Alaybey her iki tarafında jandarmalar gidiyordu. 
Alaya iştirak edenler ellerinde meşaleler bayraklar ve kağıt fenerleri tutuyorlar, milli şarkılar 
terennüm, ara sıra da yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Büyük Reisicumhurumuz diye 
bağırıyorlardı, davul zuma ile de icra-yı şad-mani edilmiştir. Alay, Kemeraltı ve Birinci 
Rıhtım caddelerinden geçmiş, badehu [daha sonra] dağılmıştır. Dün gece umum müessesat-
ı miriye ve maliye elektrikle tenvir edilmişti. Bazı kahvehanelerde alaturka saz 
bulundurulmuştur. 
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Mülhakattan gelen halk, piyade ve süvari binlerce izmirli ellerinde renkli 
fenerlerle caddelerde, Kordon'da milli şarkılarla, davul zurnalarla 
cumhuriyetin yıldönümünü tesit ediyorlardı. 

Hülasa izmir, Cumhuriyet mefhumunu, 
bayramını gayet güzel tesit etmiş ve 
Cumhuriyeti tamamen kavradığını bihakkın 
ispat eylemiştir. Dün muayyen saatlerde 
Bahri Babadan toplar atılıyordu. 

Birçok yerlerden Vilayete, Belediyeye ve 
Cumhuriyet Halk Fırkası'na tebrik 
telgrafları gelmiş, Gazi Hazretleri ile 
Başvekilimiz Paşa Hazretlerine de 
İzmir'den müteaddit tebrik telgrafları 
keşide edilmiştir." 

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL 
KUTLAMALARI VE İZMİR 

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı ve diğer Anadolu, 30 Teşrinievvel 1933 
bayram kutlamaları, yukarıdaki 
anlatıdan da anlaşılacağı üzere, kentte başka bir meydan olmadığından 
ve günümüzdeki Borsa binasından ilerisi yangın alanı olduğundan, 
Vilayet önündeki Konak Meydanı'nda gerçekleştirilmekteydi. 1923'de 
Cumhuriyet'in ilanı sonrasında başlayan Cumhuriyet kutlamaları, 
1924 yılından itibaren Bayram kabul edilerek, düzenli bir hale 
getirilmiş ve hemen her sene benzer tarzda ve Konak Meydanı'nda 
kutlanılmasına devam edilmişti. 

İzmir halkı, kurtarıcısına karşı şükran borcu olduğunu düşünmekteydi 
ve bu borcunu da kurtarıcısının bir heykelini 
yaptırarak ödemek arzusundaydı. Bunun için, 
daha 10 Ocak 1923 tarihinde İzmir Müdafaa-yı 
Hukuk Cemiyeti'nde yapılan bir toplantıda, 
Gazi'nin bir heykelinin yapılarak izmir'in en 
itibarlı yerine yerleştirilmesi kararı alınmıştı. 
Ancak İzmir'in savaş sonrası yaşadığı ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle, heykel yapım kararının 
u y g u l a n m a s ı a n c a k 1 9 3 2 y ı l ı n d a 
gerçekleştirilebilmişti. Gazi Heykeli ünlü italyan 
Heykeltraş Canonina'ya yaptırılmış ve heykelin 
dikileceği yer konusu gündeme geldiğinde, yangın 
alanının imarı sırasında Pasaport binasının az 
ilerisinde açılan Gazi Meydanı'na dikilmesi 
kararlaştırılmıştı. 
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1930 yılı sonunda meydanın yapımına ve çevre düzenlenme 
çalışmalarına başlanmış, heykelin İtalya'dan getirilip, kaidesine 
yerleştirilmesi sonrası, 28 Temmuz 1932 tarihinde Gazi Heykeli'nin 
açılış töreni gerçekleştirilmişti. Gazi Heykeli'nin bulunduğu Gazi 
Meydanı, bu tarihten itibaren Konak Meydanı'nın yerini almaya 
başlıyor ve bayram kutlamaları, resmi geçitler yeni meydanda yapılmaya 
başlanıyordu. 

29 Ekim 1933 Cumhuriyet'in ilanının onuncu yıl dönümüydü ve bu 
anlamlı yıl dönümü, daha önceki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından 
çok farklı bir tarzda kutlanacaktı ve kutlamalar, İzmir'in yeni meydanı 
olan Gazi Meydanı'nda gerçekle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyet'in onuncu yıl 
kutlamalarına çok özel önem 
vermekteydi, bunun için 11 
Haziran 1933 tarihinde 
"Cumhuriyet İlanının Onuncu 
Yıldönümü Kutlama Kanunu" 
adıyla bir kanun dahi çıkarttı 
ve h a z ı r l ı k l a r a aylar 
ö n c e s i n d e n b a ş l a n d ı . 
Çıkarılan kanun gereğince, 
Onuncu Yıl Bayramı üç gün 
kutlanacaktı, kutlamaların 
hazırlıklarını yürütmek için 
Ankara'da "Yüksek Komisyon" 
kuruldu ve bu komisyona 
bağlı olarak şehirlerde 
"Onuncu Cumhuriyet Bayramı 
Kutlulama Komitesi" kuruldu. 

Cumhuriyet'in Onuncu Yıl'ı 
yurtta büyük bir coşkuyla 
kutlanmıştı, ancak İzmir'de 
gerçekleştirilen kutlamalar 
emsalsizdi. Çünkü Türkiye 
Cumhur iye t ' i İzmir ' le 
özdeşleşen bir Bağımsızlık Anadolu, 29 Teştiniemd 1933 

S a v a ş ı s o n r a s ı n d a 
kurulabilmişti, bu yüzden 
izmir'deki kutlamalar diğer şehirlerden çok daha farklı, arzulu ve 
görkemli bir biçimde gerçekleştirilmişti. 
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İzmir'deki "Kutlulama Komitesi" ilk toplantısını Vali Kazım (Dirik) 
Paşa'nın başkanlığında 24 Temmuz 1933'de yaparak, kutlamaların 
ilkelerini belirledi ve bundan sonra komite sık sık toplanarak 21 
Ağustos'ta programı şekillendirdi. İzmir'deki bayram hazırlıkları 
Vilayet, Belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere üç koldan 
yürütülmüştür. 

Onuncu Yıl Bayramı hazırlıklarında İzmir'deki kurumlar ve kişiler 
adeta yarış halindeydiler ve kentin her tarafı süsleniyordu. Törenlerin 
yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nın Pasaport tarafında, Gazi Bulvan'nın 
Basmane girişinde, Eşrefpaşa ve Kaymakam Nihat Bey Caddelerinde 
taklar yapılacak ve bu taklar, emsali görülmemiş biçimde süslenecek, 
şehrin her tarafı aydınlatılacak, özellikle Kadifekale'ye her taraftan 
okunabilecek büyüklükte elektrikle aydınlatılan "Yaşasın Cumhuriyet" 
yazılacaktır. Bayram hazırlıklannm sürdürülmesinde ve kutlanmasında 
en etkili görevleri okullar üstlenecekti ve bu yüzden okullar derslerini 
22 Ekim'de kestiler. 

Kutlama programı çok ayrıntılı biçimde hazırlanmıştı ve bu program 
basın yoluyla İzmirlilere duyuruluyordu. Buna göre bayramın yapılacağı 
29, 30 ve 31 Ekim günleri kahvehane ve gazino dışındaki her yer 
tatil olacaktı. Bayram boyunca bütün yurttaşlar en temiz, en iyi 
giysilerini giyeceklerdi. Bayram boyunca bütün binalar bayraklarla, 
defne yapraklarıyla, kırmızı beyaz kordelalarla süslenip, aydınlatılacaktı. 
Bayram süresince tren, vapur ve tramvaylar % 50 indirimli olacaktı. 
Gazeteler bayram günlerinde umumi heyecanı arttıracak biçimde 
yayın yapacaklardı. Şehrin çeşitli yerlerinde kurulacak kürsülerde ve 
okullarda 120 konferans verilecek ve bu on yılda yapılanlar 
anlatılacaktı. Halkevi, Tilkilik Mahfeli ve çeşitli okullarda temsiller, 
konserler düzenlenecek ve geceleri de havai fişekler atılacaktı. 

Bayramın birinci gün kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı'nda 
başlanacak ve daha önceden süslenmiş meydanda uygun bir yere, 
Onuncu Yıl anısına bir taş dikilecektir. Tören saat dokuz buçukta 
başlayacak, Vali ve Müstahkem Mevkii kumandanı birer konuşma 
yaparak, halkın bayramını kutlayacaklardı. Saat onda istiklal Marşı, 
ardından da Onuncu Yıl Marşı okunacaktı. Daha sonra resmi geçit 
töreni başlayacak ve sırasıyla Ordu mensupları, Gaziler, Jandarma 
ve Polis Kıtaları, İzciler, Okullar, Sporular, Milli Cemiyetler ve Halk 
geçiş yapacaktır. Geçit töreninden sonra Hava Kuvvetlerine ait uçaklar 
şehir üzerinden uçarak, dövizler atacaktı. Akşam her tarafta şenlikler 
düzenlenecekti ve halkın şenliklere katılması istenmekteydi. Bayramın 
birinci günü akşamı Vali Konağı'nda Cumhuriyet Balosu tertiplenecekti 
ve yine bu gece askerler tarafından fener alayları ile halk tarafından 
vapur gezileri yapılacaktı. 
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29 Ekim 1933 Pazar günü Cumhuriyetin ilanının Onuncu Yıldönümü 
idi ve Bayram kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda saat onda başladı 
ve bayramın ilk gün kutlamasına elli bin kişi katılmıştı ve hep bir 
ağızdan önce istiklal, daha sonra da Cumhuriyet Marşı okunmuştu. 
Bandonun eşliğinde planlandığı üzere geçit töreni gerçekleştirildi bu 
esnada tören alanının üstünden uçan uçaklardan on binlerce döviz 
atıldı. Aynı gün İzmir'den Menemen'e giden bir heyet Devrim Şehidi 
Kubilay adına inşa edilecek anıtın temelini attılar. 

Gece kutlamaları da gayet şenlikli bir biçimde icra edildi. Bütün İzmir 
elektrikle aydınlatılmıştı, atılan binlerce havai fişek coşkuyu daha 
arttırmıştı ve saatler 20.30'u gösterdiğinde 101 pare top atışı yapıldı 
ve ilk top sesinden sonra herkes bir dakikalık saygı duruşunda 
bulundular. Top atışlarından sonra binlerce insan, ellerinde meşalelerle 
Cumhuriyet Meydanı'na akın etmeye başladılar ve askerlerle halk bir 
arada fener alayı oluşturdular. 

Bayramın ikinci günü de büyük bir coşkuyla kutlandı ve bu günün 
en önemli kutlaması, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Toprak 
Alma Merasimi" idi. On binlerce İzmirli sabahın erken saatlerinde 
Meydanda toplanarak Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılıklarının simgesi 
olmak üzere, izmir toprağı göndereceklerdi. Toprak alma töreninden 
sonra Vali Kazım Paşa tarafından İzmir halkı adına Gaziye aşağıdaki 
cümleleri içeren bir telgraf çekilmiştir: 

"...İzmir halkı, bu gün Cumhuriyet Meydanı'nda tam saat on birde toprak 
alma şenliğini yaptı. Ankara'ya gönderilecek bu 
toprak; sadece kurduğunuz, kurtardığınız 
ve ona sonsuz bir hayat ve sarsılmaz bir 
birlik ruhu verdiğiniz büyük vatan 
ülküsünün bir remzi değil, ebedi şefimiz 
siz büyüğümüze karşı İzmir'in çözülmez 
gönül bağının bir nişanesidir." 

İkinci gün İzmir'in çeşitli semtlerinde 
açılış ve temel atma törenleriyle 
kutlamaya devam edildi, ikinci gece 
de kutlamalara coşkuyla devam edildi 
ve halk ellerinde fenerler ve meşaleler 
olduğu halde Cumhuriyet Marşı'nı 
söyleyerek, İzmir'de dolaştılar. 

Bayramın üçüncü ve son günü, Maarif 
Şenliği yapıldı. Bu şenlik de 
C u m h u r i y e t M e y d a n ı ' n d a 
gerçekleştirildi ve tören alanı, elli 
altmış bin İzmirli tarafından hınca 
hınç doldurulmuştu. 
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Saat onbir de başlayan tören, İzmir okulları tarafından 
hazırlanmış kronolojik biçimde tarihsel dönüşümleri, devrim 
sürecini Osmanlı Devleti ile karşılaştırmalı anlatan geçit 
töreni idi. 

Maarif şenliğinden sonra İzmir törenleri tamamlanmış oldu. 
Onuncu Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ilginç etkinliklerden 
bir tanesi ise, "Halk Kürsüeri"nin kurulmasıydı. Kışla Meydanı, 
Eşrefpaşa, İkiçeşmelik, Alsancak, Tepecik, Tilkilik Parkı, Karşıyaka 
ve Cumhuriyet Meydanı'na kurulan kürsülerde, halk Cumhuriyet 
hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmişlerdir. 

Cumhuriyet'in onuncu Cumhuriyet'in Onuncu Yıl kutlamaları 
nedeniyle bir çok ülkeden temsilci Türkiye'ye gelmiş ve Ankara'da 
düzenlenen törenlere katılmıştı. Törenler için yurtdışından gelen 
heyetler içinde en itibarlısı hiç kuşkusuz Sovyet heyeti ve bu heyetin 
başkanı General Voroşilof idi. Deniz yolu ile İstanbul'a gelen Sovyet 
heyeti, buradan demiryolu ile Ankara'ya geçmiş, bütün kutlamaları 
ve yol boyunca karşılaştıklarını filme çekmişti. Sovyet dostluk heyeti, 
bu kutlamalar çerçevesinde İzmir'i de ziyaret programına dahil 
etmişlerdi ve bu misafirler İzmirliler tarafından coşkuyla beklenmişlerdi, 
İzmir basını konuyla ilgili her türlü gelişmeyi haber yapıyordu. 
General Voroşilofun başkanlığındaki Sovyet misafirler, Dışişleri 
Bakanı Tevfik Rüştü Bey'le birlikte İzmir'e 3 Kasım 1933 günü 
gelmişlerdi ve misafirlerin geldiği gün yayınlanan Anadolu gazetesinin 
manşeti son derece ilginçti: "Dobro Pojalovat-Hoş Geldiniz". Manşetin 
altındaki haberde misafirlerin karşılanması, verilecek ziyafet ve 
programın ayrıntıları yer alıyordu. 
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Teşrinievvel 1933 



Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1933 
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Yeni Asır, 1 Teşrinisani 1933 
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Yeni Asır, 31 Teşrinievvel 1933 
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