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BİRİNCİ MADDE — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 5 maddesi aşağıda
yazılı şekillerde değiştirilmiş ve numaraları hizalarındaki maddeler yerine ikame
olunmuştur.
Madde 66 — Ehli hibrenin intihabı ve adedinin tayini hâkime aiddir.
Hazırlık tahkikatında tehirinde mazarrat bulunan yerlerde Cumhuriyet müddei
umumisi de bu hakkı haizdir.
Muayyen hususlar hakkında rey ve mütalealarını beyan ile tavzif edilmiş resmî
ehli hibre mevcud ise hususî sebebler olmadıkça başkası tayin edilemez.
Hazırlık tahkikatında muayeneleri ica,b eden kimselerin muayeneleri, Cümhuririyet müddeiumumilerinin talebile yapılır.
Türk ceza kanununun 133 ncü maddesinde yazılı suçların hazırlık ve ilk ve son
tahkikleri sırasında emniyet teşkilâtı mütehassıs memurlarının ehli vukuf olarak
dinlenmeleri mecburidir.
Madde 117 — 104 ncü maddenin ilk fıkrasının ikinci bendi hükmü haricindeki
sebeblçrden dolayı tevkifine karar verilen maznunun kefalet vermesi şartile tevki
finden vaz geçilebilir.
200 ncü maddenin son fıkrasına göre haklarında tevkif kararı verilenlerle mükerrirler bu madde hükmünden istifade edemezler.
Madde 200 — Sorgu hâkimi tarafmdan son tahkikatın açılmasına dair verilecek
kararda maznuna isnad olunan suçun neden ibaret olduğu ve bu suçun kanunî un
surları ve tatbiki icab eden kanun maddesi ve duruşmanın hangi mahkemede yapı
lacağı gösterilir. Sorgu hâkimi maznunun tevkifine ve evvelce mevkuf ise mevkufiyet halinin devamına mahal olub olmadığına resen karar verir.
Şu kadar ki Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı ölüm
veya ağır hapis cezasmı müstelzim suçlarla maznun olanlar hakkında sorgu hâkimi
son tahkikatın açılması kararile beraber her halde tevkif kararı verir ve duruşma
mevkuf en yapılır.
Madde 283 — Aleyhinde hukuku amme davası açılmış olan gaib, tevkif müzek
keresi kesilmesini icab ettirecek kuvvetli şüpheler altında ise Türkiye dahilindeki
malları asliye mahkemesi reis veya hâkimi tarafından verilecek kararla haczolunabilir
Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı ölüm veya ağır ha
pis cezalarını müstelzim cürümlerden maznun olanların kaybolması halinde yukarıki fıkraya göre mallarının haczine karar verilmesi mecburidir.
Madde 423 — Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her sene temmuzun
20 sinden eylülün beşine kadar tatil olunur.
Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mevkufla işlere aid duruşmaların ve sair
acele sayılacak hususların tatile tesadüf eden zamanda ne suretle ifa edileceği Ad
liye vekâleti tarafından tayin olunur.
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Tatil zamanında Temyiz mahkemesi yalnız mevkuflu ve meşhud suçların mu
hakeme usulüne dair kanuna göre görülen işlerin tedkikatım icra eder.
Tatil zamanına tesadüf eden mühletler işlemez. Bu mühletler tatilin bittiği gün
den itibaren üç gün uzatılmış sayılır.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye vekili memur
dur.
7 temmuz 1938
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