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Perşembe 

3270 

çimi kanunu 
\ Askert garnızonlarla 

k ı oları da 
z )• 

n iitıss .. selerindeki subay 
ve erat yekftnunun ne su· 
retle tt·sbit ve defterlere 
i ave olunacağı i\1illi Mü
dafaa ve Dahiliye vekRlet· 
Jeri arasında kararluştırılır. 
~EÇ\IE'll.IK ŞARTLAIU 

:\1adde 7 llirinci \'e ikin
ci seçmen olabilmek için: 

1. Türk olmak: 
2. 22 yaşını bitirrııiş 

olmak: 
3. Amme hfzmetlerinden 

mc!nedılmiş olmamak; 
4. ~ldhcur olmamak; 
5. Yabanc•ı tebaadan ol

duğu iddiasında bulun
muş olmamak; 

6. Y aba.ıcı bir devletin , 
r smt hizmetinde bu-
lunmumak; 

şarttır. 

'.\1ttdde 8-Sılilh altında 
huluuaıı eı1 t, jandarmalar. 
sub y ır, pol'sler, askeri\ 
m mur ve dSkeıi hftkimle 
ve uskert mektQp talebele
ri biı incı ve ikincı s ... çmen 

ec- ol..ıru zlor. 
Madde 9~Bu kanunun 

7 nci ve 8 incı maddele
ri it> gört· birinci ve ikiııci 
s ç•rıenlik hakkını haiz ol
mıy<lnhtrın bt: 'durumları 
l eşinci nıuddede tarif e.li-
1 n seçmenler defterindeki 
is m erir in hizasına ve (sııa· 
çi n h kkrnı haiz olup, o'
rn ıdığı) sütununa açık oJa
rdk işnmt edilir. 

\IEHC 'LUGA SEÇlLMI
) ECE K OLANLAR 

luctde 10-
1. \ u.mcı Devlet resmi 

lı'z n tlerinde bulu
mmlar 

2. \ğır hop· s cezasiyle 
vey hırsızlık, sHhta-

kftrlık, dolandırıcıhk, 
emniyeti suitst mal ve hi
leli iflas suçlaı mdau biriy
i m hkUm olanL.11; 

3. fohcurlar; 
4. ): W9.ncı tebadan hl· 

ugu iddiasında bulu-
11 nl r; 

5 - nıo hi:r:metleriıı· 
d n menedilenler; 

6. Turkç,, okuyup :NlZ
mak bi miyenleı; 

7. 30 yaşım bitirmemiş 
<ılı 11" r; 

mebus s ç l mezler. 

\ludde 11- - !\1ua1Jimler 
müstes uı o!m k üzerem~· 
czdeıı layiu olunan umum 

( ~onu 2 iocids) 
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