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BİRİNCİ MADDE — Müteaddid vilâyetleri alâkadar eden ve bu vilâyetleri
müşterek faaliyetile izalesi kabil olan iiıtiyacat hudusunde o vilâyetler üzerine
mevadı atiyede muharrer salâhiyetleri haiz umumî müfettişlikler teşkiline ve iht
yacm zail olmasile bu müfettişliklerin ilgasına Hükümet mezundur.
Umumî müfettişler İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunur ve memuriye
lerine de ayni suretle nihayet verilir.
İKİNCİ MADDE — Umumî müfettişlik kadroları bütçelerle tayin olunur. Aı
cak senei maliye zarfında teşkiline lüzum görülecek umumî müfettişlik kadrola
Dahiliye vekâletince bittanzim Lera Vekilleri Heyeti kararile tatbik ve ertesi seı
Meclisi âliye arzolunur.
Umumî müfettişlikler emrine Hükümetçe teıısib edilecek vekâletlerden lüzı
mu kadar müşavir ve saire de ayrıca tahsis olunabilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî müfettişler Dahiliye vekâletine merbut olu
mmtakaları dahilinde asayiş ve inzibatın teminine nezaret ve kavanin ve nizanu
tın tamamii tatbik ve icrasını mütemadiyen takib ve murakabe ve vekâletleri
kanunen haiz oldukları salâhiyetlerden İcra Vekilleri Heyetince kendilerine tevd
ine karar verilenleri istimal ederler.
MUVAKKAT MADDE — 1927 senesi zarfında umumî müfettişlikler teşkilin
lüzum görüldüğü takdirde bu teşkilâtın icab ettireceği maaşat ve masarif için ma
sarifi gayri melhuza tertibinden azamî seksen bin liranın Dahiliye bütçesinde kii
şad edilecek bir faslı mahsusa naklen sarfına Hükümet mezundur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BEŞİNCİ MADDE — J3u kanun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti menim
dur.
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