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Muzur hayvanların itlafı hakkında kanun
No.
393
B İ R l N C l MADDE — Muzur hay
oirtlan, kurt,
tilki, çakal ve yabandomuzu ile İktisat vekâletince mazarratı tebeyyün edip isimle
ri tesbit olunacak diğer hayvanlardır.
İ K l N C İ MADDE — Bu hayvanlardan zarar gören her şehir, kasaba, köy, köy
mahiyetinde olan yayla ve çiftlik ahalisi tarafından her sene mezkûr mahallerde
hangi muzur hayvanların ne miktarda itlaf olunacağını Hükümeti mahalliye tâyin
ve alâkadarlara tebliğ ve ilân eder. Bu suretle tâyin, tebliğ ve ilân olunan hay
vanları mezkûr mahallerin ahalisi öldürmeğe veya öldürtmeğe ve hayvanların fil
hakika öldürülmüş olduğunu uzvî bir alâmet veya kanaatbahş bir vesika ile Hü
kümeti mahalliye indinde ispata mecburdur. Bundan maada mahallî Hükümetler,
bu kabîl muzur hayvanların itlaf ve izalesi için icabatı iklimiyeye göre senenin
muayyen mevsimlerinde kuvayı müselleLanın da muavenetiyle ahalii mahalliyeye
sürek avları tertip ettirmekle mükelleftir.
öldürülen hayvanların kabili istifade aksamı öldürene aittir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Muzur hayvanların öldürülmesi için silâh ve cephaneye
ihtiyaç olduğu takdirde mahallî Hükümetler tarafından vâki olacak talep üzerine
i k t i s a t vekâleti Müdafaai Milliye vekâletinden mahallî Hükümetler vasıtasiyle
tevzi olunmak ve bu hususta sarf edilen cephanenin bedeli bilâhare kendi tarafın
dan tediye edilmek üzere miktarı kâfi silâh ve cephane alır ve lâzımgelen mahal
lerde depo eder. Mahallî Hükümetler mebhus esliha ve cephaneyi şehir, kasaba,
köy ve köy mahiyetinde olan yaylalarda belediyeye ve heyeti ihtiyariyelere, çift
liklerde çiftliklerin sahiplerine senet mukabilinde tevzi ederler. Silâhların kulla
nıldıktan sonra iadesi muktazi olduğu gibi hüsnü halde muhafazalarından da ma
hallî Hükümetler mesuldür.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Muzur hayvanların İrası hasar ettiği mahallerde ve
yahut civarında kıtaatı askeriye bulunur ise mezkûr hayvanların itlafına mebhus
kıtaatı askeriyede iştirak mecburiyetindedir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Sürek avı esnasında muzur hayvanların hayvanatı ehli
ye sürülerine veya merzuat veya mağrusata girmesinden dolayı alâkadarlar ma
hallî Hükümetlere müracaatla vâki olan zarar ve ziyanma mukabil tazminat talep
etmek hakkını haizdir. Tazminat miktarı belediyeler veya heyeti ihtiyariyeler va
sıtasiyle tahkik ve tesbit ve Meclisi idarelerce tasdik olunduktan sonra bu hu
sus için evvelce verilmiş olan havaleden derhal tesviye olunur.
ALTINCI MADDE — ikinci maddede mezkûr mükellefiyet haricinde yabani
domuz itlaf edip kuyruğunu mahallî belediyelere teslim edenlere belediye tarafın
dan iki lira mükâfat ile ve mezkûr kuyruklar derhal imha olunur. İşbu mükâfat
ların bedeli takribisi vakit ve zamaniyle belediyelere Maliyeden avans suretiyle
verilir ve bilâhara muamelei mahsubiyesi devair arasında icra olunur.
Y E D İ N C İ MADDE — Hayvanatı muzırrayı itlaf ve anlardan istifade maksadiyle müracaat edecek şirketlere bir müe'deti muayyene için ruhsat vermeğe İkti
sat vekâleti mezundur.
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SEKİZİNCİ MADDE — İkinci maddenin ikinci fıkrasında beyan olunan mükel
lefiyetleri ifa etmiyen veya noksan teslimatta bulunan mükellefiynden Hükümeti
mahalliyece tâyin edilmiş miktardaki"hayvanların beheri için üç liradan on liraya
kadar cezayi nakdî alınır. İşbu cezayi nakdî, mükellef şehir, kasaba, köy, köy
mahiyetinde olan yayla ve çiftlik ahalii mevcudesinin on sekiz yaşından elli ya
şına kadar malûl olmıyan veya mazereti meşruası bulunmıyan bilcümle erkekleri
arasında Hükümeti mahalliyenin tahtı nezaretinde belediye veya heyeti ihtiyariyeler marifetiyle taksim ve mezkûr kimselerden tahsil olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Sürek avlarına iştirak etmiyenlerle mükellef mevaki ahalisinden mükellefiyetini ifada taallül eden kimselere üç liradan beş liraya
kadar cezayi nakdî tarholumır. Cezayinakdî vermekten istinkâf edenler hakkın
da tahvilen hapis cezası tatbik edilir.
ONUNCU MADDE — Muzur hayvanların ne gibi vasıta ve usullerle itlaf olun
maları lâzımgeldiği hakkında İktisat vekâletince bir talimatname tanzim edilecek
tir.
ON BİRİNCİ MADDE — İşbu kanunun tatbikma muktazi Masarif iktisat ve
kâleti bütçesinin muzur hayvanat itlafıfaslından tediye olunacaktır.
ON İ K İ N C İ MADDE — İşbu kanun

tarihi neşrinden muteberdir.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun
Dahiliye ve Maliye vekâletleri memurdur.
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