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B l R I N C l MADDE — Devlet yolları vilâyet yolları ile birleştirilmiş ve cümle
min inşa, tamir, idare ve hüsnü muhafazaları vilâyat idarei hususiyelerine tevdi
dilmiştir.
I K ÎNCİ MADDE — Vilâyetlerin mühendis ve fen memurları Nafia vekâletince
iyin v e maaş v e muhassasatLarı muvazenei umumiyeden tesviye edilir. Mühenis ve fen memurlarının nakil harcırahları Nafia vekâleti bütçesinden ve keştü güar harcirahları mensub oldukları idarei hususiye bütçelerinden verilir. Vilâyat
ıühendis ve fen memurlarına, bulundukları mmtakaların icabatma göre bir maş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunu tecavüz etmemek üzere, Nafia ve Dahi
ye vekâletlerince müştereken tesbit edilecek mikdarlarda,
mensub oldukları
ilâyet idarei hususiye bütçelerinden, şehrî ihtisas ücreti verilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1929 senei maliyesi ihtidasından tatbik edilmek üzere
ınzim edilecek beş senelik umumî programlar 1927 senei maliyesi nihayetine kaar mecilsi umumilerce ihzar ve Nafia ve Dahiliye vekâletlerine tevdi olunur,
ler iki vekâletçe bu programlar altı ay zarfında tedkik ve aynen veya tadilen
ittasdik mahallerine iade edilir. Altı ay zarfında iade olunmayan programlar
ısdik edilmiş addolunur. Müteakib beş senelik programlar birinci devrenin dörüncü senesi nihayetine kadar hazırlanıb vekâletlere gönderilir. Bunlar hakkma da kezalik birinci devredeki usul ve ahkâm cereyan eder. 1927 ve 1928 senelerine
id yol işleri vilâyetlere intikal eden Devlet yolları da dahil olmak üzere usulü da:esinde tasdik edilecek senelik bütçeleri mucibince idare olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Her sene Nafia bütçesinde yol ve köprüler için mevu muhassasat mühim köprülerin inşaatına ve tamiratı esasiyesine ve silindir ve
msali edevatı cesimei inşaiye mubayaa, tamir ve muhafazasına ve makinist mekebi ile silindir tamirat atölyeleri küşad ve idaresine tahsis edilir. Ancak Devletçe
ususî ehemmiyeti haiz ve müstacelen inşa veya tamirleri zarurî görülen bazı yolır için de Dahiliye ve Nafia vekâletlerinin teklifi ve icra Vekilleri Heyeti kararile
u tahsisattan alâkadar idarei hususiyelere' muavenet olunabilir.
BEŞİNCÎ MADDE — 1926 senei maliyesi nihayetine kadar Devlet yolları taalıüdatından mütehakkak düyun ile evvelce başlanmış olub 1926 senei maliyesi in
ayetinde ikmal edilmemiş bulunan ve 1927 senesinde inşaatına devam edilecek
lan Devlet yolları taahhüdatmdan mütevellid müteahhidler matlubatı 1927 Nafia
iütçesmin 590 ncı yollar faslının ikinci maddesinden tesviye olunur.
ALTINCI MADDE — Senevî tediye mikdarları muvazenei umumiyeye mevu tahsisatın rubunu ve azamî beş senelik müddeti tecavüz etmemek üzere büyük
.öprüler inşası ve silindir mubayaası için taahhüdatta bulunmağa Nafia vekâleti
e musaddak program mucibince bir veya nıüteaddid vilâyetlerin hususî bütçeleine dahil tahsisatın senevî yüzde ellisini karşılık göstermek ve beş seneyi tecavüz
tmemek suretile ve Dahiliye ve Nafia vekâletlerinin tasdikile müteaddid seneere şamil taahhüdlere girişmeğe idarei hususiyeler salâhiyettardır.
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YEDİNCİ MADDE — îdarei umumiyei vilâyat kanunile yol mükellefiyeti ka
nununda mevcud olub işbu kanun ahkâmına muhalif bulunan bilcümle mevaddı ka
nuniye mülgadır.
SEKİZİNCİ

MADDE — Bu kanun

1 ağustos 1927 tarihinden muteberdir.

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye, Maliye v
Nafia vekilleri memurdur.
B İ R İ N C İ MADDEİ MUVAKKATE — 1927 Nafia vekâleti bütçesinin 573 ne
vilâyat memurini maaşatı faslından 57,220 ve 575 nci tahsisatı fevkalâde fas
İmdan 84,220 ve 584 ncü faslm ikinci demirbaş maddesinden 100,000 ve 590 ne
faslm birinci tamiratı mütemadiye maddesinden 93,198 lira ki ceman 334,638 lir
tenzil [ve vilâyat mühendis ve fen memurlarından Nafia vekâleti emrine geçenleri
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri] namile yeniden açılan 573 A faslmm birinci maa
maddesine 141,150, ikinci tahsisatı fevkalâde maddesine 193,488 lira nakil ve vs
zedilmiştir.
İ K İ N C İ MADDEİ MUVAKKATE — Vilâyat mühendis ve fen mcmurlarmda
Nafia vekâleti emrine geçecek olanların 1927 senei maliye kadrosu vekâleti mes
kürece tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDEİ MUVAKKATE — Vilâyet mmtakalarmda yol işlerind
filen çalışan nafia müfettişlerine tamiratı mütemadiye tahsisatından maaşı aslile
rini tecavüz etmemek üzere şehrî bir ikramiye itasına Nafia vekili mezundur.
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