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ÖZET 

Cumhuriyetin onuncu yılına gelindiğinde, Atatürk’ün hedeflediği 

çağdaşlaşma yolunda önemli işler yapılmıştı. Zirai, ekonomik, siyasal, 

kültürel ve sosyal alanda gerçekleştirilen inkılâpların meyveleri top-

lanmaya başlanmıştı. Cumhuriyetin onuncu yılı kutlamaları, alınan so-

nuçların ortaya konulması, ulusça paylaşılması, halka yeni hedeflerin 

anlatılması, benimsetilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından 

ayrı bir öneme sahipti. Bunun için TBMM’de 11 Haziran 1933 tari-

hinde kabul edilen bir kanunla Cumhuriyetin onuncu yıldönümünün 

üç gün süreyle kutlanması kararı alındı. Yurdun her tarafında olduğu 

gibi, kutlama hazırlıkları için Edirne’de de Vali’nin başkanlığı altında 

bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, Ankara’daki yüksek komis-

yondan gelen tamimleri, broşürleri, duvar ve el ilanlarını derhal ka-

zalara, nahiye ve köylere dağıttı. Bunun yanı sıra Halk Fırkası, Hal-

kevi idare heyetleri hemen her gece toplanarak yoğun bir faaliyet gös-

terdiler. Hazırlıklara öğretmenler, ilk, orta ve lise öğrencileri de ka-

tıldı. Cumhuriyetin önemi ve kutsiyeti dile getirildi. Halk, Halkevi, 

CFH idaresi ve basın rehberliğinde hazırlıklara davet edildi. Hazırlık-

lar akabinde beklenen gün geldiğinde Edirne’de Cumhuriyet Bay-

ramı o güne kadar görülmeyen bir şekilde büyük sevinç ve coşku ile 

üç gün kutlandı.  

Bu çalışmada, Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde Edirne’de 

yapılan kutlama hazırlıkları, kutlama programı ve Cumhuriyetin bu-

rada üç gün boyunca nasıl kutlandığı, halkın bayrama katılımının ne 

oranda gerçekleştiği incelenmektedir. 
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CELEBRATIONS OF THE TENTH YEARS OF THE REPUBLIC 

IN EDIRNE 

ABSTRACT 

By the tenth year of the Republic, important works had been done 

on the way of modernization, which Atatürk had targeted. The fruits 

of the revolutions in the agricultural, economic, political, cultural and 

social spheres were gathered. The celebrations of the tenth anniver-

sary of the Republic were of particular importance in terms of presen-

ting the results, sharing them nationally, explaining, adopting and 

transferring new targets to the next generations. With a law adopted 

in the Turkish Grand National Assembly on 11 June 1933, it was de-

cided to celebrate the tenth anniversary of the Republic for three days 

for this purpose. As in all parts of the homeland for the preparations 

for the celebration, a commission was established in Edirne under the 

presidency of the Governor. This commission immediately distributes 

circulars, brochures and flyers to districts, towns and villages from the 

higher commission in Ankara. In addition, the People's Party and the 

Community House delegations gathered almost every night and car-

ried out intensive activities. Teachers, primary and high school stu-

dents also participated in the preparations. The importance and holi-

ness of the Republic was uttered. The public was invited to the prepa-

rations under the guidance of the Community Center, CFH administ-

ration and the press. After the preparations, the day of the Republic 

was celebrated in Edirne for three days with great joy and enthusiasm. 

This study examines the preparations for the celebration in 

Edirne on the tenth anniversary of the Republic, the celebration prog-

ram and how the Republic was celebrated for three days, and the 

extent to which public participation took place. 

Keywords: Edirne, Republic, Holiday, the Tenth year, Celebra-

tion. 
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GİRİŞ 

Cumhuriyeti kuranlar, Cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarına, 

toplumsal birlikteliğin sağlanması ve yeni rejimin topluma benimsetil-

mesi açısından ayrı bir verdiler
1
. Bu nedenle tüm hazırlıklar ve prog-

ram bizzat hükümet tarafından yürütüldü
2
. Kutlamalar, 11 Haziran 

1933’te 2305 sayılı “Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıl Dönümü Kut-

lama Kanunu” ile düzenlendi
3
. Bu kanun çerçevesinde yapılacak kut-

lama faaliyetlerini tek elden yürütmek amacıyla Ankara’da “Kutlama 

Yüksek Komisyonu” adıyla bir komisyon kuruldu ve çalışmalara baş-

ladı. Cumhuriyet Halk Fırkasının (CHF) genel kâtibi Recep Bey’in 

(Peker) başkanlığında Erzurum Mebusu Nafi Atıf Bey, Dâhiliye, Milli 

Müdafaa
4
 ve Maarif vekilleri müsteşarlarından oluşan Yüksek Komis-

yon, vilayet ve kaza merkezlerinde, bütün nahiye ve köylerde komite-

ler oluşturdu
5
. Ankara’dan illere Cumhuriyetin onuncu yılının nasıl 

kutlanacağı bildirildi. Buna göre, bayramda bütün dükkanlar üç gün 

süreyle hafta tatili yapacaklardı. Her sene yapılan Cumhurbaşkanı’nın 

tebrikleri kabul etme merasimi bu sene yapılmayacaktı
6
. Geçit resmi 

kapladığı alan itibariyle törene elverişli olan koşu alanında yapıla-

caktı
7
. Cumhurbaşkanı, geçit töreninin başlayacağı at yarışları sahasın-

dan radyo ile millete hitap edecekti. Daha sonra sırayla ordu, izciler 

ve halk geçecekti. At yarışları sahasındaki tribünler diplomatlar, me-

buslar ve Avrupa’dan gelecek misafirlere tahsis edilmişti
8
. Askeri geçit 
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tepe.edu.tr/ akademik/arsiv/cumhuriyet_toren.pdf 
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http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/001-Erdem-Canak.pdf 

3
 Selçuk Çıkla, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Anısına Yapılan Edebi Yayınlar”, 
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 “Cumhuriyetimizin 10. Yıldönümü Hazırlıkları Başladı”, Milli Gazete, 20 Temmuz 
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törenlerinde yerin darlığı düzensizliğe sebep olduğundan pist ve tri-

bünler önceden hazırlanacaktı
9
. Geçit törenine iki yüzden fazla uçak 

katılacaktı. İstanbul’dan ve diğer vilayetlerden beş bin izci ile beş yüz 

sporcu gelecekti. Bunların yerleştirilmeleri için buradaki okullar ayın 

on dördünde tatil edilecekti. Tayyare Cemiyeti tayyare reklamı olarak 

ufak, ışıklı bir balon hazırlamıştı. Bayram geceleri havai fişek gösteri-

leri yapılacaktı. Fişekler patladığı sırada havada Cumhuriyetin 

“Onuncu yıldönümü kutlu olsun ibaresi ve Atatürk’ün resimleri görünecekti”10
. 

Yüksek Komisyon tarafından alınan kararlardan birisi de tren-

lerde indirim yapılması hakkındaydı
11

. Yüksek Komisyon, devlet ve 

özel şirketler tarafından işletilen nakliye müesseslerine başvurarak ta-

rifelerinde indirim ricasında bulundu. Bunların bazıları 19 Ekim’den 

başlayarak yirmi üç gün, bazıları 26 Ekim’den başlayarak dokuz gün, 

bazıları da 27 Ekim’den itibaren yedi gün boyunca tarifelerinde 

%50’den %80’e kadar indirim yapmayı uygun gördüler. Banliyö tren-

lerinde bayram günleri içinde %20, hava yollarında %30 indirim yapı-

lacaktı. Bu indirim yaşadıkları yere en yakın şehirleri görmemiş olan-

lar, özellikle de Ankara’yı ve Ankara’da yapılacak muazzam şenlikleri 

görmek isteyenler için bir seyahat fırsatı olacaktı. Böylece kutlamalara 

daha geniş kitlelerin katılımı sağlanacaktı
12

.  

Maarif Vekili, Türk inkılâbının anlamını, amacını, kapsamını 

halka anlatmak için bütün aydın Türk şair ve yazarlarını Türk İn-

kılâbının herhangi bir cephesi hakkında yazılar yazmaya, sanatkârları 

da resim, heykel gibi sanat eserleri yaratmaya davet etti
13

. Eserlerde 

Türk inkılâbının yıktığı şeylerin ülkeye zararları anlatılacak, mizah yö-

nüyle de bu yapılabilecekti. Eserler toplumun her kesimine hitap ede-

bilir nitelikte olacaktı. Yazılan eserler Maarif Vekaleti’ne gönderilecek 
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 “Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanacak?”, Milli Gazete, 9 Ekim 1933, s. 2. 
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 “Trenlerde Tenzilat Yapılıyor”, Milli Gazete, 16 Ekim 1933, s. 2. 
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ve Cumhuriyet’in ilanından bir hafta önce basılacaktı
14

. Yüksek Ko-

misyon, iki yüz sayfalık bir rehber kitap hazırladı. Bu eser çocukların 

ve bütün vatandaşların elinde on yıllık Türk Millî Mücadelesinin bel-

gesi olarak uzun yıllar kalacak ve yaşayacak değerdeydi. Kitabın ha-

zırlanmasındaki asıl gaye, Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayı-

sıyla yazı yazacak, fikir beyan edecek olanlara on yılda yapılanları not-

lar, grafikler, rakamlar ve tablolar halinde vermekti
15

. Bu kitaptan 

Fransızca özetler hazırlanarak yabancı basına gönderildi. 

CHF ve Yüksek Komisyon, yapılmakta olan hazırlıkların o güne 

kadar görülmeyen bir şekilde başarılması için yoğun çalışma içindeydi. 

Tamimler, piyesler, destanlar, rehberler, broşürler, grafikler ve anma 

programlarıyla vilayet, kaza ve köylerdeki kutlama komitelerinin işle-

rini kolaylaştırıyorlardı.  

Yüksek Komisyon tarafından hazırlanan program özet olarak şöy-

leydi:  

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü ülkede bütün şehir, kasaba ve 

köylerde üç gün sürecekti. Karada, denizde ve havada gece ve gündüz 

halkın ilgisinin çekecek gösteriler yapılacaktı. Bayram günlerinde rad-

yolardan istifade edilecek, konferanslar ve temsiller verilecekti
16

. Bu-

radaki amaç, Türk İnkılâbının geçirdiği evreleri halka anlatmak ve o 

dönemin Osmanlı Devleti hakkında kısaca bilgilendirmekti
17

.  

Aralıksız neşriyat yapılacaktı. Şehir ve kasabalarda bütün resmi 

daireler ile belediye ve hususi idare binaları, CHF merkezleri ve ocak-

ları, halkevleri, bütün okullar, müessese ve ticarethaneler, dükkanlar, 

vapurlar, limanlar, meydanlar, caddeler, nakil vasıtaları ve spor ku-

lüpleri bayraklarla, defne dallarıyla, yeşilliklerle, kırmızı beyaz kurde-

lelerle, elektrikle, fenerlerle donatılacaktı. İnkılâp ülküsünü ifade 

 

14
 BCA, 030-10-00-00-198-352-10-2-3. 

15
 Milli Gazete, 16 Ekim 1933, s. 1. 
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 “Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanacak”, Milli Gazete, 19 Ekim 1933, s.1. 

17
 BCA, 490-1-0-0/227-898-2. 
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eden kısa sözler ve inkılâba ait yazı ve resim levhaları belirlenen yer-

lere asılacaktı.  

Bayramın ilk günü öğleden önce şehir ve kasabalarda büyük tören 

için ayrılacak olan meydan, geçit resminin düzenli bir şekilde yapılma-

sına uygun olacaktı. Daha sonra Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü-

nün yüksek hatırasını ebedileştirmek için Cumhuriyet Meydanı adını 

alacak olan bu meydanlarda sıra ile ordu, polis,
18

 jandarma, mektepler 

sporcular, izciler, milli cemiyetler ve halk yer alacaktı. Yörenin en yet-

kili devlet adamı yanında askeri kumandanıyla beraber orada hazır 

bulunanların önünden geçerek bayramlarını kutlayacaktı. Daha sonra 

orada hazır bulunanlar tarafından bando eşliğinde İstiklal Marşı ve 

Cumhuriyet Marşı okunacaktı. 

Törenin geçiş resmi kısmı bittikten sonra bayram, üç gün boyunca 

her yerin özel imkân ve şartları nispetinde coşkun ve neşeli bir şekilde 

kutlanacaktı. Gece ve gündüz cadde, sokak ve meydanlarda halk mü-

zik eşliğinde marş söyleyerek gezintiler yapacaktı. Gündüzleri ellerde 

bayrak ve İnkılâbı ifade eden yazı ve resim levhaları geceleri ise meşa-

leler bulundurulacaktı. 

Şehir ve kasabalarda halk kürsüleri kurulacaktı. Bu kürsüler bay-

ramın başından sonuna kadar üç gün gün güneşin doğuşunda batışına 

kadar açık bulundurulacak ve belirli saatlerde halk hatipleri bu kür-

sülerden halka hitap edeceklerdi. 

Radyoda Cumhuriyetin ilan edildiği saatten on beş dakika önce 

Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini ifade eden kısa bir konferans yayın-

lanacaktı. Halk bu konuşmayı ve diğer yayınları sokak hoparlörlerin-

den dinleyebilecekti. Hemen ardından asker topçu kıtası olan her yer-

den ve o gece İstanbul’da bulunacak olan filodan 101 top pare top atışı 

yapılacaktı. Askeri topçu olmayan yerlerde bu işi belediyeler yapa-

caktı. Top sesiyle saygı duruşunda bulunulacaktı. 

 

18
 “Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanacak”, Milli Gazete, 19 Ekim 1933, s.1. 
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Vatanın milli birliğine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 

on yıllık devrinin başladığı bu dakikada bütün buharlı, motorlu nakil 

vasıtaları, gemiler, fabrikalar devamlı korna çalacaklardı. Cadde ve 

meydanlarda fener alayları yapılacaktı. Onuncu yıl kutlamalarına do-

nanma ve hava kuvvetleri dahil tüm silahlı kuvvetler iştirak edecek-

lerdi. Hava günleri Ankara’daki törende gösteri yapacaktı. Bayramın 

ikinci ve üçüncü günleri filolara ayrılacaktı. Bütün ülke semalarında 

vatanın birlik ve beraberliği ortaya konacak ve halkın şenlik heyecan-

ları desteklenecekti. 

Bayramın evlerde, makamlarda ziyaretlerle kutlanması yapılma-

yacaktı bunun yerine herkes geçit resminin yapıldığı meydandaki tö-

rene katılacaktı. Türk köylerinin bayram sevincine katılması çok 

önemliydi. Fırka, yirmi bin köye hediye olarak büyük birer bayrak yol-

lamıştı. Her köyde bir Cumhuriyet meydanı olacaktı. Meydan ortasına 

dikilen direklere Türk bayrakları çekilecekti. Meydana kurulan kür-

süden köyün öğretmeni Cumhuriyetin başarısını anlatacaktı. Halkev-

leri köy öğretmenlerini yalnız bırakmayacak, köy halk kürsüleri içinde 

ayrı ayrı hatipler seçecekti. Hatipler bayramda seçildikleri yerlere gi-

decek köylüye on senede yapılan işlerden bahsedecek böylece günün 

ve büyük davanın önemi biraz daha genişletilmiş olacaktı. Türk in-

kılâbını yürüten ve yayan aydınlar da, onun dayandığı ve başladığı ye-

rin Türk köyü olduğunu, onun karşısında herkesin minnetle eğilmesi 

gerektiğini bir kere daha anlamış olacaklardı
19

. 

Köylerdeki kutlamalar kendi özel durumlarına göre hazırlayacak-

ları programa uygun olarak yapılacaktı. Bayramın birinci günü saat 

10:00’da köy halkı, ihtiyar heyeti, fırka ocağı, öğretmenler, öğrenciler, 

jandarma, harp mamulleri, askerlik yapmış olanlar, şehit anneleri, eş-

leri ve çocukları köyün en büyük meydanında toplanacaktı. Köy öğ-

retmeninin Cumhuriyet Marşını okumasının ardından halk başları 

açık şekilde bayrağı selamlayarak geçeceklerdi
20

.  

 

19
 “Köy ve Bayram”, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, s. 1. 

20
 “Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanacak?”, Milli Gazete, 19 Ekim 1933, s. 2. 
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Bütün Türkiye’yi temsil etmek, Türk halkının vatanın birlik ve 

beraberlik etrafında birleştiğini göstermek için Cumhuriyetin kutlana-

cağı meydanlardan birer avuç toprak alınarak Ankara’ya yollanacaktı. 

Toprak alınması halkın katılımı ve törenle yapılacaktı. Ülkenin her 

şehrinden gönderilecek olan toprakların hepsi bir yerde toplana-

caktı
21

.  

Cumhuriyetin onuncu yıldönümüne özel olarak yapılan bir diğer 

icraat, Maarif Vekâleti tarafından hazırlanan madalyalardı. Ziraat 

Bankası gişelerinde satışa çıkarılan madalyalar için belirlenen fiyat on 

beş kuruştu. Madalyalardan elde edilecek gelir, İnkılâba sermaye ola-

rak kullanılacaktı. Madalyaları satın alan her vatandaş bayram günle-

rinde bunu göğsünde taşıyabilecekti 
22

.  

Kabul edilen “Umumi Af Kanunu”ndan yararlanan mahkumlar, 

Cumhuriyet bayramında tahliye edileceklerdi
23

. 

Edirne’de Bayram Hazırlıkları 

Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Edirne’de de bayram hazır-

lıkları başlamıştı. “Güzel yurdumuzun batı bekçisi”24
 olarak tanımlanan 

Edirne’de Vali Özdemir Bey’in başkanlığında grup hudut kuman-

danı, Halk Fırkası ve Belediye Başkanı, Maarif Müdürü ve Edirne 

Halkevi adına Sıhhıye Müdürü’nün içinde olduğu bir komisyon oluş-

turuldu. Bu komisyon, haftada iki bazen de üç defa toplandı. Ayrıca 

CHF ve Halkevi idare heyetleri, Fırka başkanı Akıncıoğlu İbrahim 

Bey’in başkanlığı altında her gece toplanıyor, yoğun çalışıyorlardı. Bu 

çalışmalara öğretmenler, öğrenciler ve ilkokullardaki çocuklar da 

katkı sağlıyordu. Komisyon yayın, temsil, tören yeri tespiti gibi faali-

yetler için komiteler oluşturdu. Ankara’dan yüksek komisyondan ge-

len tamimler, broşürler, duvar ve el ilanları kazalara, nahiyelere ve 

 

21
 “Köy ve Bayram”, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, s. 1. 

22
 “Cumhuriyet Madalyaları”, Milli Gazete, 19 Ekim 1933, s. 1. 

23
 Edirne Postası, 2 Kasım 1933, s. 1.
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giler.ankara.edu.tr/dergiler/45/793/10164.pdf. 
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köylere dağıtılıyordu. Üç gün sürecek tören süresince resmi ve özel 

bütün kurumlarla, dükkanlar kapalı olacaktı. Bu yerlerin hepsi elekt-

rikler ve bayraklarla donatılacaktı
25

. Edirnelilere bayramda “Evlerinizi, 

dükkanlarınızı ve mağazalarınızı bayraklarla, fenerlerle ve yeşilliklerle süsle-

yiniz” çağrısı yapıldı
26

. Şehrin çeşitli yerlerinde, Halkevinde, beledi-

yede muzika ve ince saz bulundurulacak, şenlik fişekleri atılacak nu-

tuklar verilecekti
27

. Edirne kutlama komitesi sık sık toplantılar yapı-

yordu. Fırka ve Halkevi, kutlama merasiminin fevkalade bir şekilde 

yapılması için büyük çaba sarf ediyordu
28

.  

Edirne basında ülkenin her yerinde bayram hazırlıklarının hum-

malı bir şekilde devam ettiği, Edirne halkına bu tarihi işte büyük görev 

düştüğü belirtiliyor, Edirne’de şehrin şan ve şerefine uygun bir kut-

lama yapılması isteniyordu
29

. Hazırlıklar 29 Ekim yaklaştığında git-

tikçe genişlemişti. Bayramın şehir, kasaba ve köylerde parlak bir şe-

kilde kutlanması için yüksek komisyon tarafından tebliğ edilen köylere 

ait programlar, destanlar, piyesler ve grafikler derhal ait oldukları yer-

lere yollandı
30

. Kutlamalara katılmak üzere 16 tayyareden oluşan bir 

filonun Edirne’ye geleceği haber alınmıştı. Cumhuriyetin onuncu yıl-

dönümü marşı şehir bandosunun katılımıyla halk ve mektepliler tara-

fından söylenecekti
31

. Milli Gazete, Edirnelilerin marşın güftesini öğ-

renmelerine yardımcı olmak amacıyla marşa sütunlarında yer veri-

yordu. Gazete, marşı okuyarak Cumhuriyet Bayramının sevincine ka-

tılmanın her vatandaşın vatandaşlık görevi olduğunu belirtiyordu
32

. 

CHF idare heyeti tarafından yapılan duyuruda, gençlerin ve halkın 

bayramın heyecanına sesleriyle de katılabilmeleri için Cumhuriyet 

 

25
 “Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları”, Edirne Postası, 16 Ekim 1933, s. 1. 

26
 Milli Gazete, 11 Teşrin-i Evvel 1933, nr. 456, s. 1. 

27
 “Edirne’de”, Milli Gazete, 9 Ekim 1933, s. 2. 

28
 “Bayram Hazırlıkları”, Edirne Postası, 19 Ekim 1933, s. 1. 

29
 “Edirneliler”, Milli Gazete, 11 Ekim 1933, s. 1. 

30
 “Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları”, Milli Gazete, 11 Ekim 1933, s. 1. 

31
 “Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları”, Edirne Postası, 16 Ekim 1933, s. 1. 

32
 “Onuncu Yıl Marşı”, Milli Gazete, 9 Ekim 1933, s. 2. 
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marşının öğretildiği belirtiliyordu. Bütün vatandaşların saat 20:00’da 

Halkevine giderek marşı öğrenmeleri isteniyordu
33

.  

Bayramda bütün şehirlerde olduğu gibi, Edirne’de de halk kür-

süleri kurulacaktı. Halk kürsülerinde söz almak isteyen her vatandaş 

Edirne Halk Fırkası Başkanlığı’na müracaatla ismini kaydettirerek 

sıra alabilecekti
34

. CHF Reisi İbrahim Bey’in başkanlığında büyük bir 

toplantı yapmıştı. Bu toplantıda esnaf cemiyetleri temsilcileri de yer 

almış ve cemiyetlerinin bayram hazırlıklarını tespit etmişlerdi.  

Okullarda sergi, temsil gibi hazırlıklar yapılıyordu. Onuncu yıl 

marşı her gece saat sekizden itibaren Yekta Bey tarafından halka öğ-

retiliyor provalar geç saatlere kadar devam ediyordu. Edirne Halkevi 

tarafından yayınlanacak broşür de hazırlanmıştı. Resmi geçide askeri 

okullardaki öğrenciler, jandarma ve polis birlikleri, halk ve esnaf ce-

miyetlerinin üyeleri katılacaklardı
35

. 

Edirne Halkevi her gece Cumhuriyet Marşını öğrenmek isteyen-

lerle dolup taşıyordu. Halk hatipleri de bir taraftan birer birer CHF’ye 

giderek isimlerini yazdırıyorlardı. Edirne’deki bu kürsülerden birisi 

belediye bahçesinde, diğeri Halkevi okuma odası önünde kurulacaktı. 

Bunlardan başka yedi sekiz kürsü seyyar bir şekilde semt semt dolaş-

tırılacak ve bayram süresince belirli saatlerde halkın toplu olarak bu-

lunduğu her yerde kurulacaktı. 18 yaşını dolduran her vatandaş, 

Edirne Fırka idare heyeti başkanlığına başvurarak adını yazdıracak, 

bayramda halk kürsülerinden hitap etme hakkını kazanacaktı
36

. Bun-

ların dışında söz söylemek isteyen vatandaşlar kürsü başlarında bulu-

nan heyetlere müracaatla söz sırası alabileceklerdi. Söz saatleri şöyle 

belirlenmişti: Birinci gün saat 15-17 arası, ikinci ve üçüncü gün 9-12 

ve 14-17 ye arası
37

. 

 

33
 Milli Gazete, 11 Ekim 1933, s. 1. 

34
 Milli Gazete, 16 Ekim 1933, s. 1. 

35
 “Trenlerde Tenzilat Yapılıyor”, Milli Gazete, 16 Ekim 1933, s. 2. 

36
 “Edirne’de” Milli Gazete, 19 Ekim 1933, nr. 458, s. 2. 

37
 “Halk Hatiplerimize Ait Vazifeler ve Zaman Taksimleri”, Milli Gazete, 29 Ekim 

1933, s. 5. 
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Ankara’daki hazırlıklara katılmak için Edirne’den yola çıkmak 

üzere 300 izci hazırlıklara başlamıştı. İzci kafileleri 24 Ekim’de yola 

çıkacaklardı. Edirne’de konferanslar, temsiller ve spor müsabakaları 

yapılacaktı
38

.  

 

Cumhuriyetin 10. Yılında Edirne izcileri
39

 

Halk hatipleri arasında çok sayıda kadın da vardı
40

. Kutlama ko-

mitesi, Halk Fırkası ve Halkevinin çalışmalarıyla bir tören programı 

hazırlanmıştı. Bu program en kısa sürede basılacak ve halka dağıtıla-

caktı. 22 Ekim’den itibaren Edirne’nin muhtelif yerlerine taklar ku-

rulmaya başlanmıştı
41

. Okullardaki hazırlıklar tamamlanmak üze-

reydi
42

. Aynı şekilde belediye bahçesi ve Halkevi okuma odası yanı ile 

şehrin çeşitli yerlerinde kurulacak halk kürsüleri hazırlama çalışmaları 

 

38
 “Edirne’den 300 İzci Gidiyor”, Milli Gazete, 19 Ekim 1933, nr. 458, s. 2. 

39
 https://images.app.goo.gl/WFv9cpFBxoquXeJF6 

40
 “Halk Hatipleri Arasında”, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, nr. 469, s. 1. 

41
 “Cumhuriyet Bayramı, Hazırlıkları Devam Ediyor”, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, s. 

1. 

42
 “Cumhuriyet Bayramı, Hazırlıkları Devam Ediyor”, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, s. 

1. 



 EDİRNE’DE CUMHURİYETİN ONUNCU YILI 

KUTLAMALARI 

1699 

 

Halk Fırkası tarafından sürdürülüyordu
43

. Milli Gazetede, Edirneliler 

bayramın layıkıyla kutlanması için milli vazifelerini yapmaya davet 

ediliyordu
44

.  

Yüksek Komisyon, bayramın üç gününde İstanbul ve Ankara rad-

yolarının birlikte çalışmalarını sağlamış ve üç günlük bir program ha-

zırlamıştı. Gazinin Ankara’dan vereceği nutuktan sonra tören başlaya-

caktı. Yurdun her tarafında olduğu gibi, Edirne’de de sabah saat 

10:00’da Cumhuriyet meydanına kurulan memleket radyosundan 

Mustafa Kemal Paşa’nın nutku dinleneceği Edirne halkına duyu-

ruldu
45

.  

Edirne gençleri, Cumhuriyetin on yılda kat ettiği yolu ve başarı-

sını anlatmak ve Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü köylülerle kut-

lamak için yola çıkmışlardı.  

 

Halkevinin direktifleri doğrultusunda yurdun asıl efendisi olan 

köylülerimizle birleşmeye koşan gençlerimiz 
46

 

 

43
 “Halk Fırkası”, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, s. 1. 

44
 “Edirne’li”!, Milli Gazete, 23 Ekim 1933, s. 1 

45
 “Edirneliler”, Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 1. 

46
 Altı Ok, 25 Kasım 1933, s. 21. 



1700 NURTEN ÇETİN  

 

Kendilerine rehberlik eden Fırka ve Halkevi reisi Akıncıoğlu İb-

rahim Bey’den tavsiyeler almışlardı. İlk durakları Hasan Ağa Köyü 

oldu. Buranın nahiye merkezi olan Lalapaşa’ya Taşmüsellimden, Kü-

çükdöllük, Büyünlü ve Pravadi köylerinden dalga dalga Türk köylüsü 

gelmişti. Nahiye merkezi baştan başa bayraklarla donatılmıştı. Genç-

ler, İnkılâp, Cumhuriyet, milli ülkü ile ilgili konularda köylülerle soh-

bet ettiler. Salı günü Hacı Danişment yolunda 16 kişilik kafilenin sayısı 

17’ye çıktı. İbrahim Bey, Yolageldili Hasan ve kitapçı Hilmi beyler de 

kafileye katılmışlardı. Hacı Danişmend’de geceyi geçirdikten sonra 

Kalkansöğüde, Hacılar yoluyla Küçünlüye gitmişlerdi. Buradan Han-

lıyenice, Çömlek Akpınar’a gidilmiş oradan Edirne’ye dönmek üzere 

yola çıkılmıştı. Seyahat izlenimlerle sona ermişti. Türk köylüsü misa-

firperverliğini ortaya koymuş, Cumhuriyetin köylünün yürüyeceği 

yolu aydınlattığı bir kez daha görülmüştü
47

.  

 

Edirne Gençleri Köy Yollarında
48

 

Ankara’da yapılacak onuncu yıl kutlamalarına katılmak için 

Edirne Kız Muallim Mektebi, Erke Lisesi, ve Sanatlar Mektebi’nden 

 

47
 Şaban Taşkın, “İnkılâp Köyde Doğar, Köyde Büyür”, Altık Ok, Sayı 3, Edirne Ekim 

1933, s. 22. 

48
 Altı Ok, 25 Kasım 1933, s. 22. 
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ayrılan izci kafileleri Çarşamba sabahı bütün şehir halkının uğurlama-

sıyla Edirne’den ayrılmışlardı.  

Kız muallim öğrencileri Muntazam “kıyafetleri ve trampetleriyle süslü 

bir gelin alayı” gibi ilerlerken, Erkek Muallim Mektebi öğrencileri “gür-

büz ve pembe yüzleriyle ve levent endamlarıyla istasyon caddesini çınlatı-

yorlardı. Erkek Muallim, Erkek Lise ve Sanatlar Mektebi izcileri “nurlu 

bir istikbal ordusu” halinde ilerliyordu. Sıralanan kompartımanların ön-

lerine hazırlanmış levhalar gerilmişti. Etrafları büyük bir halk kalaba-

lığı tarafından sarılmıştı. Orta yerdeki kompartımanlardan birinin ba-

samaklığına çıkan CHF Reisi ve Millî Gazete’nin imtiyaz sahibi Akıncı-

oğlu İbrahim Bey, mekteplilere hitaben heyecanlı bir nutuk okudu. 

“Yaşasın Gazi” sesleriyle boru ve trampet selamlarıyla biten bu nutkun 

ardından Fırka idare heyeti tarafından özel olarak hazırlatılan pastalar 

birer birer çocuklara dağıtıldı. Akıncıoğlu İbrahim Bey nutkunda 

halka şöyle sesleniyordu: 

“Sevimli Yavrular! 

Güzel Ankara’ya gidişinizi uğurlarken sizlere gıpta etmemek mümkün 

değildir. İnkılâp kâbesine Meriç’in yeşil sahillerinde yaşayan kardeşlerini-

zin tazim hislerini götürürken vatanın engin ufuklarına bakan ulu rehbe-

rin önünde eğiliniz ve bu anda tek bir gönül halinde çarpan coşan Edir-

nelilerin selam ve saygılarını minnet ve şükranlarını her hareketinizle ona 

sununuz. Yolunuz, Gazi’nin açık hedefleri ve açık rehberlikleri gibi açık 

ve uğurlu olsun çocuklar”49. 

“Edirne Meriç İzcileri” adıyla Kız Muallim öğrencilerinden Rana 

tarafından bir şiir yazılmış ve Musuki Muallimi Yekta Bey tarafından 

bestelenmişti. Milli Gazete’nin sütunlarına taşıdığı şiir de şu dizeler yer 

almıştı:  

“Bizler Öz Türk Yurdunun güzel Edirne’sinden  

Gönülden bir arzuyla kopup buraya geldik. 

Oradaki gençliğin ayrılıp siynesinden  

 

49
 “Edirne Mekteplileri Ankara Yolunda”, Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 4. 
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Bugünün sevincini kutlamaya geldik 

Biz Türkün Güneşinin Ulu Gazi adını  

Gönülden bir hasretle anan izcileriyiz 

Asya’nın ortasında medeniyet tadını 

İlk önce tadan biziz ve bu günün eriyiz 

Yanarak içimizde inkılabın ateşi  

Edirne’nin ufkundan Ankara’ya yüceldik, 

(Tarih denen varlığın bir tek eşsiz güneşi  

(Kemal) adlı (Gazi) yi kutlulamağa geldik50. 

Edirne’deki kutlamalara katılmak için Ankara’dan ve İstanbul’dan 

çok sayıda misafir gelmişti. Üçüncü Kolordu Kumandanı Şükrü Naili, 

61. Fırka Kumandanı Basri, mevki müstahdem kumandanı Fuat ve 

süvari Fırkası Kumandanı Akif paşalar ile Denizli Mebusu Mazhar 

Müfit, Tekirdağ Mebusu Cemil, Urfa Mebusu Behçet, Sinop Mebusu 

Recep Zühtü, Kocaali Mebusu Ali beyler, İzmit Belediye Başkanı Ke-

mal, Erenköy Kız Lisesi Müdürü Mahir, Kabataş Lisesi Müdürü Nuri 

beyler bu kişiler arasındaydı
51

.  

1. Edirne’de Bayram Kutlamaları 

29 Ekim 1933 Pazar gününe tekabül ediyordu. Bayram üç gün 

kutlanacaktı
52

. Edirne’ye ait ana bayram programı ayrıntılı olarak 

şöyle belirlenmişti: 

Madde 1- Bayram günlerinde ve gecelerinde bütün resmi daire-

ler, belediye, hususi idare binaları Cumhuriyet Halk Fırkası, Halkevi 

merkezi, fırka ocakları, resmi ve hususi mektepler, müessese ve tica-

rethaneler, ev ve dükkanlar meydanlar, caddeler spor kulüpleri, 

araba ve otomobiller, bayraklarla yeşilliklerle kırmızı beyaz kurdele-

lerle, elektrikle, trenlerle süslenecek, belediye önü, Abacılarbaşı, Ka-

zancılarbaşı, Ticaret Odası, Erkek muallim mektebi, İnhisarlar dairesi, 

Ayşekadın ve Trakya un fabrikaları elektrik şirketi önlerinde taklar 

 

50
“Edirne Meriç İzcileri”, Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 4. 

51
 Altı Ok, S 1, Ekim 1933, s. 20. 

52
 Edirne Postası, 29 Ekim 1933, Yıl:9, S 551, s. 1. 
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kurulacaktı. Saat kulesi, minareler üç gece donanacak, bu süsleme 

işinde yazı ve resim levhalarına ve inkılâbın kısa sözlerinin yazılacağı 

uzun bez levhalara itinalı yerler verilecekti.  

Madde 2- Üç bayram gününde resmi daireler kapalı olacaktı. Hu-

susi müessese ve ticarethaneler hakkında hafta tatili kanunu geçer-

liydi. Ancak bayramın birinci günü kutlama merasimi ve geçiş resmi 

bitinceye kadar her yer istisnasız kapalı bulunacak ve hafta tatili kanu-

nundan istifade edemeyen ana caddelerdeki mağaza ve dükkanların 

süslenmiş ve aydınlatılmış olan camekanları gece gündüz açık kala-

caktı. 

Madde 3- Bayramın birinci Pazar günü büyük merasim belediye 

karşısındaki meydanlıkta yapılacak ve geçiş resmine iştirak edecekler 

için belediye kapısı yanında davetlilere mahsus bir tribün hazırlana-

caktı. Cumhuriyetin onuncu yıl bayramının kutlanacağı bu meydana 

günün yüksek hatırasını ebedileştirmek için “Cumhuriyet Meydanı” 

adı verilecekti
53

. 

Madde 4- Bayramın ikinci günü saat saat 10:00 da tribünde kon-

solosların tebrikleri kabul edilecekti. 

Madde 5- Bayramın kutlanacağı meydanın bir krokisi ile bu kro-

kide merasim duruşu ve geçiş resmine katılacak olan ordu, jandarma, 

polis, mektepler sporcular, izciler ve halkın alacağı vaziyet ve yerler 

ilgililere vaktinde bildirilecekti. 

Madde 6- Merasime saat 10:00 da başlanacaktı. 

Madde 7-Vali, garp hudut kumandanı ile meydanda hazır bulu-

nanların önlerinden geçecek ve her grubun önünde durarak herkesin 

bayramını kutlayacaklardı. 

Madde 8- Kutlamanın ardından Atatürk’ün milli hayattaki kurta-

rıcı hizmetlerine milletin minnettarlığını ve Gazi mefkuresi yolunda 

bütün Türkiye’nin birlik beraberlik ve bütünlüğünü gösterecek olan 

Cumhuriyet kutlama meydanından toprak alma merasimi yapılacaktı. 

 

53
 Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 7. 
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Burada Fırka reisi İbrahim Bey tarafından bir nutuk söylenecekti. 

Vali, Fırka ve Halkevi reisi, Belediye reisi ve muharebe meydanla-

rında vatan için malul kalmış bir kişiyle lise ve kız muallim mektepleri 

son sınıflarından yaşça en büyük olan bir kız ve bir erkek öğrenci ve 

bir şehit çocuğu tarafından birer avuç toprak alıncak, özel olarak ha-

zırlanan kutuya konacak ve kutu mühürlenecekti. Bundan sonra Vali 

ve beraberindekiler geçit resmi için hazırlanan tribüne geçeceklerdi.  

Madde 9-Vali tribünde yer alır almaz muzika tarafından İstiklal 

marşı çalınacak ve bundan sonra meydanda toplanmış olanların hepsi 

bir ağızdan Cumhuriyetin onuncu yıl marşını söyleyeceklerdi. Marşın 

söylenmesi musiki muallimi Hamdi Bey tarafından idare edilecekti.  

Madde 10-Geçit resmi sırası şöyle olacaktı: 

A. Hudut kıtaatı “kumandanlığının tertibi üzere” 

B. İstiklal ve inkılâp için vatan uğrunda canlarını, uzuvlarını ver-

miş olan kahramanları temsilen her rütbeden zabit, nefer ve 

harp malulleri (harp malulleri geçit resminde yürüyemeyecek 

veya güçlükle yürüyecek malullerin rahatsız olmamaları için 

kahramanlara hürmet nişanesi olmak üzere bunlar kendileri 

için ayrılan yerde bulunacaklardı). 

C. Jandarma ve polis kıtaları 

D. İzciler 

E. Sporcular 

F. Hilali Ahmer, Himaye-i Etfal, Tayyare Maarif, Milli İktisat ve 

Tasarruf cemiyetleri şubeleri (“Millet içindeki mevki vaziyetlerini 

hizmetlerini temsil eden resim, bayrak ve saire ile süslenmiş otomobil-

lerle”) 

G. F-Halk kütlesi (toplumdaki hizmet ve mevkii ne olursa olsun 

biri diğerine karşı hiçbir imtiyaz sahibi olmayan kişiler). 

Köylerden gelecek köylüler bu arada bulunacaklar ve yalnız yaya-

lar önünde, atlılar arkada toplu bir halde olacaklardı. Halkın tören 

alanında duruş ve geçiş resminde düzenli yürüyüşlerini sağlamak için 

gerekli önlemler CHF reisliğince alınacaktı. 
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Madde 11-Geçiş resminde selamlayıp geçen her grup meydanda 

kalmayarak Kazancılarbaşı mevkiine kadar yürüyüşüne devam ede-

cek, oradan yerlerine gideceklerdi. Halk kütlesinin geçişini takiben se-

yirciler yerlerinden kalkarak Vali’yi selamlayacak ve önlerinden geçiş 

yapacaklardı. 

Madde 12- Geçir resmine katılacak olan kişilerden resmi teşkilata 

bağlı bulunanlar resmi kıyafet ve büyük üniformalarını giyeceklerdi. 

Halk için resmi elbise kaydı yoktu. Ancak üç bayram gününde herke-

sin en iyi ve en temiz elbisesini giymesi uygundu. 

Madde 13- Onuncu Cumhuriyet Bayramının evlerde, makam-

larda ziyaretlerle kutlanması yapılmayacaktı. Herkesin geçiş resmi 

meydanında toplanıp törene katılması kutlama vazifesinin karşılıklı 

yapılması sayılacaktı.  

Madde 14-Merasimin geçiş resmi kısmı bittikten sonra bayramın 

üçüncü günü sonuna kadar geçecek zamanın hazırlanabilen 

imkânlara göre dolgun, neşeli ve hareketli bir şekilde geçirilmesi için 

gün sırasıyla aşağıdaki esaslar tespit edilmişti: 

Birinci Gün 

A-Saat 14:00’da Halkevi okuma odasının açılması merasimi: (Nu-

tuk: Muallim Osman Nuri Bey.) 

B-Saat 15:00’da Halkevinde temsil (Gazi Yatı Mektebi) 

C-Saat 21:00’da Kız Muallim mektebinde temsil (Dastan) 

D-Saat 21:00’da Halkevinde temsil (Orta mektep) 

E-Saat 22:00’da Belediye binasında Resmi balo 

İkinci Gün 

A-Saat 9:00’da da Lise Kız ve Erkek muallim mektepleriyle Orta 

mektebin müşterek sergisinin açılma merasimi ve konferans (Mektep-

ler Laboratuvarında). (Muallim Hamdi Bey Tarafından açılma nutku) 
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B-Saat 14:00’da tayyareden müteşekkil filoyu karşılama merasimi 

(Tayyare meydanında) 

C-Saat 14:00’da Halkevinde (Konferans E.M.M.T.M. Kemal Bey) 

Ç-Saat 15:00’da Halkevinde temsil (Cumhuriyet, İstiklal, Lalaşa-

hin mektepleri) 

D-Darülfünun meydanında toplantı. Gazi heykelini, Sarayiçi ve 

Köprübaşı şehitliklerini ziyaret ve çelenk koyma merasimi (Vilayet, 

Halk Fırkası, Halkevi, Belediye ve mektepler çelenk hazırlayacak-

lardı.) 

E-Saat 15:00’da Kız Muallim Mektebi’nde konferans 

F-Saat 15:30’da Edirne Spor birliği –(Yavuz spor) maçı ve atletik 

müsabakalar (stadyumda Halkevi kupası) 

G-Saat 21:00’da şehir kulübünde Cumhuriyet Halk Fırkası tara-

fından tayyarecilerimiz şerefine bir ziyafet verilecek 

H-Saat 21:00’da Halkevinde temsil (Lise ve Erkek Muallim)  

I-Saat 21:00’da Kız Muallim Mektebinde temsil 

İ-Saat 22:00’da Belediye tarafından balo (Belediyede) 

Üçüncü Gün 

A- Saat 14:00’da Halkevinde konferans (Erkek Lisesi m. Muavini 

Fahri Bey.) 

B-Saat 15:00’da Halkevinde temsil (Gazi, Kurtuluş, Mimarsinan, 

Namık Kemal). 

C-Saat 21:00’da Halkevinde temsil (Sanat Mektebi) 

Nutuklar 

Bayramın birinci gününde saat 15:17, ikinci ve üçüncü günle-

rinde saat 9:12 ve saat 14:17. 

A-Cumhuriyet meydanında 
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B-Halkevi okuma salonu bahçesinde 

C-Kıyık, Muradiye, Yıldırım, Yeniimaret, Kirişhane, Ayşekadın, 

Karaağaç mıntıkalarında özel olarak gönderilen halk hatipleri tarafın-

dan verilecekti. (Cumhuriyet Halk Fırkası ocak binalarında) 

Madde 15-Müze ve Sergileri Ziyaret 

Bayramın üç gününde aşağıdaki müze ve sergiler sabahtan ak-

şama kadar halkın ziyaretine açık olacaktı. 

A-Edirne şehir müzesi (Selimiye) 

B-Tali mekteplerin müşterek sergisi (Labaratuvarda) 

C-Halk sergisi (Halkevinde) 

Ç-Sanatlar Mektebi sergisi (Sanatlar Mektebinde) 

D-İlk mektepler sergisi (Gaziyatı, Karaağaç Necati, İstiklal, Lala-

şahin, Fevzi Paşa, Mitat Paşa, Musevi mektebi) 

Madde 16-Şenlik Yerleri:  

Hükümet konağı, Kumandanlık dairesi, Belediye, CHF ve Hal-

kevi, Cumhuriyet Halk Fırkası ocak binaları, Krişhane, Yeniimaret, 

Mithat Paşa, Karaağaçta gündüz ilk mektepleri. Bazı yerlerde şenlik 

fişekleri atılacak, meşaleler yakılacak muzika ve saz heyetleri ve davul 

ve zurnalar bayramın devamı müddetince çalınacaktı. Bundan başka 

her yerde hususi eğlentiler, şenlikler devam edecekti. Cumhuriyet si-

nemasında bayramın devamı müddetince %50 indirimle yaşanılan 

günlere uygun milli filimler geceli ve gündüzlü gösterilecekti. 

Madde 17-Ankara ve İstanbul radyoları müşterek olarak Cumhu-

riyet bayramının ilk günü on iki saat, ikinci ve üçüncü günleri de sekiz 

saat nutuk, konferans ve müzik neşriyatı yapacaktı. (Detaylı program 

ayrıca gazete ile ilan edilecekti) 

Umumi radyoların dışında hususi radyoları olan vatandaşlar, bu 

büyük bayram günlerinde yapacakları Radyo yayınlarından her kesi-

min yararlanması için radyolarını evlerinin cadde ve sokaklara bakan 
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pencerelerine, balkonlarına yerleştirmelerini milli bir vazife olarak ka-

bul edeceklerdi. 

Madde 18-Cumhuriyetin ilan saati olan saat 20:30 dan önce Ata-

türk tarafından bir nutuk söylenecekti. Bu nutuk biter bitmez 101 

pare top atılacaktı. Saat 20:30 da atılacak ilk top sesini işiten herkes, 

araba ve otomobiller inkılâp ve istiklal uğrunda can verenlerin yüksek 

hatıralarına saygı olmak üzere oldukları yerde bir dakika saygı duru-

şunda duracaklardı. Bu dakikadan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ikinci on yıllık dönemi başlamış olacaktı. Bu anın derin duygusu, bü-

yük heyecanı umumi dalgalar halinde canlandırılacak ve her yerde 

bayramın en büyük neşesi, sesliliği duyulacaktı. Otomobiller, fabrika-

lar düdük çalacaktı. Cadde ve meydanlarda fener alayları, Cumhuri-

yete ve inkılâba bağlılık duygusunun taşkın ifadesi olan sesler yükse-

lecek, muzikalar, sazlar ile davul ve zurnalar çalacak, her kalabalık yı-

ğın marşlar söyleyecekti. Hudut kumandanlığı kıtaatı, jandarma mek-

tebi, tali mektepler ve halk kütleleri fener alayları tertip edecekler ve 

caddeleri dolaşacaklardı. 

Madde 19-Bayramın birinci gecesi top atma saati olan 20:30’dan 

önce ve sonra coşkun ve heyecanlı dakikalarda her vatandaşın evinin 

dışında cadde ve meydanlarda bulunması, yemek saatlerini buna göre 

ayarlaması uygun olacaktı. 

Madde 20- Temsiller, konferanslar, sergi ziyaretleri ve şenlik yer-

leri halka açık ve serbestti.  

Madde 21- Bu programın uygulanması vilayet kutlama komite-

sine aitti
54

. 

Birinci Gün 

29 Ekim’de Edirne “bir gelin” gibi özenle süslenmişti. Her taraf 

Türk bayrakları ve Atatürk’ün resimleriyle donatılmıştı. Kadınlı, er-

kekli, her yaşta insan kalabalığı, sokakları, caddeleri doldurmuştu. 

Herkesin yakasında üçer beyaz okla süslenmiş birer küçük bayrak 

 

54
 Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 8. 
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vardı. Törenin başlama saatinden çok daha önce belediye önünde bü-

yük bir halk kalabalığı toplanmış, sayıları kısa sürede beş on misli art-

mıştı. Asker, jandarma, polis, mektepliler, ve muhtelif teşekküllerin 

mensupları caddeyi ve geniş meydanı hınca hınç doldurmuştu. Tö-

rene başkanlık edecek olan Edirne Valisi Salim Özdemir Bey geldi ve 

tribünde konsolosların tebriklerini kabul etti. Ardından Atatürk’ün 

Ankara’da okuduğu nutuk büyük bir heyecan ve derin bir sessizlik 

içinde meydanın dört köşesine yerleştirilen radyolardan dinlendi. 

Büyük Gazinin sesini radyoda duyan halk yaşadığı günün büyük-

lüğünü ve yüksekliğini bir kat daha anlamış, heyecan bir o kadar art-

mıştı. Bundan sonra Vali, yanındaki Hudut Komutanı Miralay Enis 

Bey ile meydanda hazır bulunan halkın önünden geçerek her grubun 

bayramını ayrı ayrı kutladı ve belediye meydanına “Cumhuriyet Mey-

danı” adı verilerek “Toprak alma” merasimi yapıldı. Bu merasim bitince 

Vali, Üç Şerefeli Cami’nin önünde kurulan tribündeki yerine geldi. 

Şehir bandosu İstiklal Marşını çaldı ve ardından meydanda hazır bu-

lunan bütün halk ve mektepliler hep beraber Cumhuriyetin onuncu 

yıldönümü marşını söylediler. Artık sıra geçit resmine gelmişti. Önce 

hudut kıtaları geçti. Muntazam kıyafetli, vakur askerlerimiz coşkuyla 

alkışlandı. Takiben istiklal, inkılâp ve vatan uğrunda şehit düşen ve 

uzuvlarını kaybeden kahramanlarımızı temsilen malul gaziler, jan-

darma ve polis kıtaatlarıyla izciler, mektepliler, sporcular, muhtelif ha-

yır ve esnaf cemiyetleri, serbest meslek erbabı, halk fırkasından bir 

grup ve köylüler muntazam bir şekilde, neşeler saçarak geçit resmine 

katıldılar. Alay Kazancılarbaşı istikametinde yürüyüşüne devam etti ve 

burada dağıldı. 

Yine o gün saat 14:00’da Halkevi okuma odasının açılma mera-

simi mektupçu bey tarafından yapıldı. Bu münasebetle Muallim Os-

man Nuri Bey nutuk okudu. Ardından ilk tedrisat müfettişi Doğan 

Bey bir konferans verdi. Saat 15:00’da Halkevi’nde Gazi Yatı Mektebi, 

saat 21:00’da Kız Muallim ve Halkevinde orta mektep talebeleri tara-

fından birer müsamere verildi. Akşam muhtelif semtlerde fener alay-

ları düzenlendi. Coşkun tezahürat yapıldı. Hususi ve resmi binalar 
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ışıklandırıldı. Selimiye minarelerine kurulan “ay yıldız” mahyası ile 

yangın kulesi, belediye ve borsa önündeki takların aydınlatması ol-

dukça güzeldi. 

Cumhuriyet Bayramının şerefine saat 16:00’da Büyük Sinagogda 

Haham Efendi tarafından dini bir ayin yapılacağı Musevi vatandaşla-

rın Cumhuriyete olan şükranlarını gösterecekleri basına yansıdı
55

. 

İkinci Gün 

Saat 9:00’da Lise ve Muallim mektepleriyle orta mektebin müşte-

rek sergilerinin açılma merasimi yapıldı. Saat 14:00’da on tayyareden 

oluşan bir filo tayyare meydanında tezahürat ile karşılandı. Yine saat 

14:00’da Halkevinde konferans ve 15:00’da ilkokul öğrencileri tara-

fından bir müsamere verildi. Programa göre saat tam 14:00’da Darül-

fünun meydanında büyük bir toplantı yapıldı. Burada Gazi heykeli ve 

ardından Sarayiçi ile Köprübaşındaki şehitlikler ziyaret edilerek çe-

lenkler konuldu. Otomobiller her mıntıkaya kafile halinde seyyar ha-

tipler taşıyordu. Cumhuriyet idaresinin bereketi, bolluğu, iyilikleri an-

latılıyor, padişahlıkla mukayesesi yapılıyordu. Dinleyenler arasında 

hıçkırarak ağlayanlar vardı. Gazi Heykeli önünde ve Halkevi okuma 

odası salonundaki halk kürsüsünde gazeteci Mustafa Şerif Bey’in yap-

tığı konuşma büyük alkışlarla karşılandı. Tam bu sırada Tayyareciler 

Edirne ufuklarında Türk bayraklarıyla süslenmiş uçaklarla uçuş yapı-

yorlardı
56

.  

Edirne Sporcular birliği ile Yavuz takımları arasında bir futbol 

müsabakası yapıldı. Saat 21:00’da misafir tayyareciler şerefine CHF 

tarafından şehir kulübünde bir ziyafet verildi. Yüz yemiş kişinin katıl-

dığı yemeğin sonunda Fırka reisi İbrahim Bey bir konuşma yaptı. Tay-

yarecilere ve Türk milletini medeni milletler arasında layık olduğu 

mevkiye taşıyan Mustafa Kemal Paşa’ya teşekkür etti. Ardından Tay-

yarecilerden Yüzbaşı Ekrem Bey söz aldı. Bu özel günde Edirne’de 

 

55
 Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 9. 

56
 Milli Gazete, 6 Kasım 1933, s. 2. 
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bulunmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Edirneli-

lerin her daim böyle Cumhuriyet Bayramı geçirmelerini diledi. Ekrem 

Bey, aralarında bulunan Ağrı Dağı harekâtında ve Şey Sait İsyanı’nda 

görev almış ve bir pervane çarpmasıyla malulen emekli olan bir tayya-

reciyi takdim etti. Ceketatay giyinen iki pehlivan zeybek oynadılar. 

Kulüp bahçesinden atılan havai fişekler, bahçe önünden geçen köylü-

lerin fener alayları ortalığı adeta bir ışık denizine çevirmişti
57

. 

Saat 21:00’da lise ve muallim mektepleri öğrencileri tarafından 

Halkevinde temsiller verildi. Gecede misafir tayyareciler şerefine be-

lediye tarafından bir balo verildi. Balo çok nezih olmuştu. Neşe içinde 

geç vakte kadar devam etmişti. İkinci gece de birinci gece gibi pek 

neşeli olarak geçti ve geç vakitlere kadar fener alayları ve muhtelif eğ-

lenceler düzenlendi. 

 

Tayyarecilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nda Edirne’ye Gelişi
58

 

 

57
 Milli Gazete, 6 Kasım 1933, s. 3. 

58
 Altı Ok, 25 Kasım 1933, s. 19. 
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Cumhuriyetin onuncu yıldönümü şenliğinde tayyareciler ile birlikte Fırka 

ve Halkevi binası önünde çekilen fotoğraf
59

. 

Üçüncü Gün 

Saat 14:00’da Halkevinde muallim Fahri Bey tarafından bir kon-

ferans verildi. Saat 15:00’da ilkokullar tarafından ve 21:00’da Sanatlar 

Mektebi öğrencileri tarafından birer müsamere verildi. Öğleden sonra 

tayyare filosu şehir ve civar köyler üzerinde uçuşlar yaptılar. O gün 

akşamı tayyareciler şerefine belediye tarafından bir ziyafet verildi.  

Bu üç bayram gününde şehir müzesi, orta mektepler sergisi, Hal-

kevi sanatlar, ilk mektepler sergileri halka açık bulunduruldu. On bin-

lerce kişi tarafından ziyaret edildi. Şehrin çeşitli yerlerine müteaddit 

radyolar konmak suretiyle günlük yayınlardan halkın istifadesine 

imkân verilmişti
60

.  

Edirne halkı en büyük bayramını bütün benliği ve varlığı ile can-

dan kutladı
61

. 29 Ekim 1923 tarihli Edirne Postası “Yaşasın Cumhuri-

yet”!62
 ifadelerine yer verdi. Gazetede “Edirne büyük Mustafa Kemal’in 

 

59
 Altı Ok, 25 Kasım 1933, s. 22. 

60
 Milli Gazete, 29 Ekim 1933, s. 8. 

61
 Edirne Postası, 2 Kasım 1933, s. 1. 

62
 “Yaşasın Cumhuriyet”, Edirne Postası, 29 Ekim 1933, s. 1. 
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kurduğu Cumhuriyetin onuncu yıldönümünü bütün varlığı ve benliği ile kut-

luyor!” deniliyordu. Onuncu yıl marşının güftesi bir kez daha neşredil-

mişti
63

. Cumhuriyet’in gençliğe emanet olduğu ifade vurgulanmak-

taydı
64

. 

SONUÇ 

29 Ekim 1923 yılında Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhu-

riyet ilan edilmişti. Atatürk’ün hedefi çağdaş, demokratik, laik yeni bir 

Türk devleti kurmaktı. 1933 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti’nden 

devralınan ve “son asırlarda Türk milletini geri bırakmış olan birçok kurum 

ortadan kaldırılmış yerlerine çağın gereklerine uygun yeni kurumlar” kurul-

muştu. Siyasal, sağlık, sosyal, iktisat, eğitim, kültür, dil ve tarih ala-

nında birçok inkılâp gerçekleştirilmişti. Onuncu yıl kutlamaları Cum-

huriyetin yararlarının görülmesi, on yılda gelinen refah seviyesinin 

halka anlatılması, Cumhuriyet rejiminin benimsenmesi ve gelecek ne-

sillere aktarılması bakımından oldukça önemliydi. Hükümet, Cumhu-

riyetin ilanının onuncu yıldönümü olan 29 Ekim 1933 tarihinin tüm 

ülkede o güne kadar benzeri görülmeyen bir şekilde kutlanması için 

harekete geçti. Kutlamaların ne şekilde olacağı hükümet tarafından 

belirlendi ve tören programı en ince detayına kadar Türkiye’nin her 

yerine gönderildi.  

Edirne kutlama hazırlıklarının yoğun bir şekilde yapıldığı şehir-

lerden biriydi. Edirne’de Vali’nin başkanlığı altında oluşturulan ko-

misyonun çok yoğun çalıştığı görülmektedir. Şehir büyük itina ile süs-

lenmiştir. Edirne Halkevi idare heyetleri, CHF, öğretmenler, öğren-

ciler hazırlıklar sürecinde aktif rol oynamışlardır. Edirne halkı bayram 

kutlamalarına büyük ilgi göstermiştir. Tören günü geldiğinde on bin-

lerce Edirneli törenlere iştirak ederek Cumhuriyetin onuncu yıldö-

nümü o güne kadar görülmeyen bir şekilde büyük sevinç ve coşku ile 

üç gün üç gece kutlamışlardır. 

 

63
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