
C. Senatosu B ; 
neler düşünülmekte olduğuna dair yazılı sorusu 
incelenmiştir. 

Halen hâkim ve C. Savcılarından başka, terfi 
müddetlerini doldurdukları -halde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemiyen başkâtip, zabıt kâtibi 
ve yardımcılarının sayısı 134 tür. 1962 yılı so
nuna kadar bu rakam iki misline yükselecektir. 

Bundan başka kanuni kadroları 300 liradan 
ibaret olan 1 579 mübaşir bugünkü mevzuat 
muvacehesinde ikinci üst derece maaşı olan 400 
liradan fazla maaş alamamaktadır. 

Terfi edemiyen başkâtip, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarının terfilerini sağlamak üzere 365G 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasını ve bu suretle 
bir miktar kadro istihsalini hedef tutan bir ka
nun tasarısı hazırlanmaktadır. Mübaşirlerin de 
hiç olmazsa üçüncü üst derece maaşı alabilme
lerini mümkün kılacak bir hüküm şevkine ça
lışılmaktadır. 

Adalet mensupları için bir intibak kanunu
nun tedvini arzuya şayan olmakla beraber Dev
let sektöründeki bütün memurları ilgilendiren 
bu husus Devlet Personel Dairesinin vazifeleri 
dâhilinde olduğundan, bu konuda Bakanlığı
mızca bir işlem yapılamamaktadır. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, memleketimizdeki ve ayrı
ca Artvin ilindeki açık Nahiye müdürlüklerine 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/11) 

25 .12 .1961 
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun, Sayın İçişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına yüksek de
lâletlerini saygı ile rica ederim, 

Artvin C. Senatosu Üyesi 
Fehmi Alpaslan 

Yazılı soru : 
Türkiye'mizde kaç nahiye müdürsüzdür? 

Artvin ilinde açık nahiye müdürlükleri hangile
ridir? Bunlara ve bilhassa bunlardan âdeta 
Eusya'nm içerisine girmiş bulunan Maçahel 
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nahiyesine, bir müdür tâyin edilerek halkın 
haklı şikâyetlerini önleme hususunda ne düşü
nülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11 .1 .1962 

Öz. îş. G. M. 
1. Ş. M. Muamelât 
Sayı: 511/391-839 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
î lgi : 26.12.1961 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 187-220/7-11 sayılı 
yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın Türkiye'deki ve ayrıca Artvin vi
lâyetindeki açık nahiye müdürlüklerinin adedi 
ile Rus hududunda bulunan Artvin'in Maçahel 
nahiyesine bir müdür tâyiı; edilmesi hakkında
ki yazılı önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

Türkiyemizin 940 nahiyesinden 324 nahiye
si ve 14 nahiyesi olan Artvin vilâyetinin de 
Maçahel, Sirya, öğdem v.» Ortaklar olmak üze
re 4 nahiyesi münhal bulunmaktadır. 

önemi açıklanan Artvin'in Maçahel nahi
yesi ile diğer açık nahiyelerine ilk fırsatta mü
dür tâyini nazarı dikkate alınacaktır. 

Keyfiyet bilgilerinize sunulur. 
Ahmet Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Başkale kazasının elektrik tesisatının 
yapımına dair yazılı soru önergesi ve İmar ve 
İskân Bakanı Muhiddin früven'in yazılı cevabı 
(7/12) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Sayın İmar ve İs

kân Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulmasmı rica ederim. 

26.12.1961 
Faruk Işık 

Van 

1. İller Bankasınca; Başkale kazasının 
elektrik tesisatının yapımına hangi tarihte baş
lanılmıştır f 

2. Bu tesisat; mütaahhit veya müteahhit
lerine hangi tarihlerde ne kadar bedel ile ihale 
edilmiştir? 
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