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HAKKI B. (Van) — Tarihi mer'iyeti zik
redilmek lâzımdır.
REÎS — Kamunun heyeti umumiyesinin ka-
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bulünden dolayı rüfeka tarafından verilmiş bir
takrir vardır.

5. — İNTİHAPLAR
1. — Reisicumhur

intihabı

Riyaseti Celileye
Kabul olunan mevaddı kanuniyeye tevfikan
Reisicumhurun hemen şimdi intihabını teklif
ederim.
Teşrinievvel 1339
Ertuğrul
Dr. Fikret
R E Î S — Reisicumhurun derhal intihabını
teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir.
6. — KARAR
1. — Reisicumhur intihabını müteakip
yüz
bir pare top atılmasına dair harar
Riyaseti Celileye
Meclisi Âlice Reisicumhur intihâbmı müteakip
yüz bir pare top atılmasının tahtı karara alın
masını teklif ederim .
29 Teşrinievvel 1339
Konya Mebusu
Eyüb Sabri
(Kabul sesleri)
Riyaseti Celileye
Türkiye Cumhuriyetinin ilânı şerefine bu
gece yüz bir pare top endaht edilmesi ve mem
leketin aksamı sairesinde de aynı suretle top
endaht edilerek Cumhuriyetimizin tebcilini arz
ve teklif eyleriz.
istanbul
Bolu
Ali Rıza
Cevad Abbas
R E Î S —• Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin
de aynı mealde bir takriri vardır. Bu üç tak
riri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul
edilmiştir efendim.
Efendim! yoklama suretiyle ve reyi hafi ile
Reisicumhur intihabı yapacağız.
(Sivas dairei intihabiyesinden istihsali araya
başlandı)
R E İ S — Efendim! Yoklama esnasında reyle
rini vermiyen rüfekanın tekrar isimleri oku
nacaktır. Lütfen reylerini istimal buyursunlar.

istihsali âra hitam bulmuştur efendim.
(Fethi Bey (istanbul), Feyzi Bey (Diyarba
kır), Yahya Galib Bey (Kırşehir), arayı tas
nif e memur edildiler)
R E Î S — Türkiye Cumhuriyeti içim yapılan
intihapta reye iştirak eden âzanm adedi 158
dir. Yüz elli sekiz âza müttefikan Ankara Me
busu Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini
Cumhuriyet Riyasetine intihabetmişlerdir. (Sü
rekli alkışlar ve yaşasın sadaları)
GAZI MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara)
— (Alkışlar arasında kürsiye gelerek) Muhte
rem arkadaşlar, mühim ve cihan şümul hadisatı
fevkalâde
karşısında muhterem
milletimizin
teyakkuz ve intibahı hakikisine bir vesikai kıy
mettar olan, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun
bâzı maddelerini tavzih için encümeni mahsus
tarafından Heyeti Celilenize teklif olunan ka
nun lâyihasının kabulü münasebetiyle yeni
Türkiye Devletinin zaten cihanda malûan olan,
malûm olması lâzımgelen- mahiyeti beynelmilel
mâruf unvanı ile yadedildi. Bunun icabı tabiisi
olmak üzere, bugüne kadar doğrudan doğruya
Meclisinizin Riyasetinde bulundurduğunuz ar
kadaşınıza ifa ettirdiğiniz vazifeyi Reisicumhur
unvanı ile yine aynı arkadaşınıza, bu âciz arka
daşınıza... (Estağfurullah, hakkınızdır sesleri)
tevcih buyurdunuz.
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