Cumhuriyetimizin erken dönem pulları ile ilgilenen arkadaşlar bilirler, 1928 yılında yapılan
Harf Devrimi, yani Türkçeyi yazarken Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanmaya
başlamamızdan sonra Londra’da Bradbury, Wilkinson & Company tarafından basılarak 1929
yılında kullanıma çıkartılan ve kısa bir süre sonra 1930 yılında kullanıma çıkartılan iki seri
vardır. Bunlar arasındaki ilginç fark, ilk çıkan seride bugün kullandığımız şekilde Cumhuriyeti
şeklinde yazılan ifade ikinci seride değiştirilerek Cümhuriyeti şeklinde yazılmış, anlaşılan
bugün kullandığımız u ile yazdığımız şekil o dönem dil uzmanları tarafından yanlış kabul
ediliyormuş ve doğrusunun ü ile yazılması gerektiği düşünülüyormuş.
Pulhan 1973 kataloğundan aşağıda alıntıladığım bir numaralı resimde görüleceği üzere 1929
yılında kullanılmaya başlayan ilk serinin çıkış tarihi tam olarak bilinemiyormuş ki Ali Nusret
Pulhan üstadımız 1929 yılı ortaları şeklinde yuvarlak bir ifade kullanmış. İki Numaralı
reismde alıntıladığım İsfila kataloğu ise Haziran-Kasım aralığı şeklinde süreyi biraz daha
daraltmış. Türk Filateli Akademisi adlı sitede paylaşılan koleksiyonlardan birinden
alıntıladığım üç numaralı resimde görülen koleksiyon sahibi Bülent Papuççuoğlu ise serinin 1
Aralık 1929 tarihi civarında çıktığını, o sırada kendi koleksiyonunda bulunan en eski tarihli
zarfı örnek vererek ve koleksiyonundaki eselerde son onay tarihi olarak Ekim 1929 tarihinin
verildiğini söyleyerek belirtmiş.
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Ebay internet müzayede sitesinden aldığım 1929 serisi pullardan üçü kullanılarak dönemin
üretken filatelistlerinden Salzer tarafından hazırlanan ve Türk filatelisi konusunda kitaplar
yazmış olan Passer’e gönderilen antiye kart nedeni ile internette bulabildiğim gazetelerde
bir küçük araştırma yaptım.
Beş numaralı resimde görülen 10 Teşrinievvel (Ekim) 1929 tarihli Hakimiyeti Milliye (daha
sonra Cumhuriyet Halk Partisi yayın organı Ulus gazetesi olacak) gazetesi dört hafta sonra
İngiltere’den yeni basılan pullardan bir kısmının geleceğini bildiren bir haber içermekte.
Altı numaralı resimdeki 14 Teşrinisani (Kasım) 1929 tarihli Akşam gazetesi ise yeni seriden
üç değişik değer taşıyan pulun kullanıma çıktığını haber veriyor. Herhalde haber biraz
kulaktan kulağa gelmiş ki, 6 kuruş değer taşıyan pulda Ergenekon destanında Türk halkına
yol gösteren kurt Asena ve yolu açan demirci resmi olmasına karşılık, kullanıma çıkan 2 ve 3
kuruş değer taşıyan diğer iki pulda bulunan Kızılırmak köprüsü resminin olduğunu yazmışlar.
Dört numaralı resimde görülen sözünü ettiğim antiye kart Salzer tarafından 12 Kasım 1929
günü yazılmış, ancak kart 13 Kasım 1929 tarihinde postaya verilmiş görünüyor.
Kartın arkasında yazanları kabaca çevirecek olursak.
“Bugün yeni pul serisinin üç değişik değerde pulu satışa çıktı, diğer değerlerdeki pullarda
gemi ile yakında Londra’dan geleceklermiş.”

Bu bilgiler ışığında serinin 2,3, ve 6 kuruş değer taşıyan pulları 12 Kasım 1929 tarihi
civarinda kullanılmaya başlanmış, ancak 2 ½, 12 ½ ve 50 kuruş değeri taşıyan pullar ise
birkaç hafta sonra gelerek kullanılmaya başlamış olmalı.
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