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Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti arasında münakit 3 mart 1340
(1924) tarihli Muhadenet muahedenamesi hakkında kanun *
No.
483
BÎRÎNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümetinin haizi sa
lâhiyet murahhasları arasında 1340 (1924) senesi martının üçüncü günü Anka
ra'da akit ve imza olunan Muhadenet Muahedenamesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabul ve tasdik edilmiştir.
İKlNCl MADDE — işbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memurdur.
9 ramazan 1342 ve 13 nisan 1340

Hariciye vekâletinden

3 mart 1924 tarihiyle Alman murahhası
tahriratın
tercümesidir:

Müsyü

«Fraytağ» a

gönderilen

Busıün imza edilen Muhadenet Mukavelenamesinin üçüncü maddesinde musarrah mukavelename
nin akdinden evvel her iki memleket arasında konsolosluk münasebatmm tesisi hakkında esnayı mü
zakerede izhar buyurulan arzuya mümaşat eyleye ek Hükümetin anifülbeyan Muahedenamcnin mev
kii meriyete vazından itibaren iki sene müddetle her iki Hükümetin kendi memleketlerinde diğer
bir Devlet konsolos memurlarının kabul olunduğu ticaret mahallerine mesleke mensup konsolos me
murları (general konsol, konsol, vis konsol) tâyin etmek hakkını yekdiğerine mütekabilen bahşetme
sine muvafakat eylediğini zati âlii âsıfanelerine işar ile iktisabımübahat eylerim.
Balâda zikir ve tadat edilen memurini şehbenderi her iki taraf memleketinde mütekabiliyet tamme şartiyle hukuku umumiyei beyneddüvel kava ; dinin tesbit eylediği muameleye mazhar olacak
lardır.
Anifülbeyan şerpit, Hükümetinizce kabul ve tasvip olunduğu takdirde mevzuubahis itilâfı hayyi.d
fule isal edecek olan İra keyfiyeti kabulü işar etmeniz mucibi minnettarı olacaktır.

MUHADENET MUAHEDENAMESİ SURETİ
Bir taraftan
Türkiye
Diğer taraftan
Almanya
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti arasındaki Muhadeneti samimiye revabıtını tesis
ve teşyid etmek arzusiyle mütehassis ve Hükûmeteyn arasında teessüsü münasebat edince bunların •
her iki milletin ümran ve refahma hadim olacağı a kanı bulundukları cihetle bir Muhadenet Muahj-

No. 483
denamesi akdine karar vermişler
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ve bu maksatla murahhaslarını tâyin eylemişlerdir. Yani

Türkiye Reisicumhuru
Hariciye vekâleti müsteşarı Tevfik Kâmil Beyi
Almanya Reisicumhuru dahi
Almanyanm Bükreş fevkalâde murahhas ve Orta elçisi Müsyü Fraytağ'ı tâyin buyurmuşlar
dır.
Müşarileyhima usulü dairesinde tanzim edildikleri tebeyyün eden salâhiyetnamelerini badetteati mevadı âtiyeyi kararlaştırmışlarıdr:
Madde — 1.
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti arasında nakabılı
met ve samimi ve daimi muhadenet mevcut olacaktır.

nakız ve ihlâl ve sulh müsale-

Madde — 2.
Tarafeyni Âliyeyni Akideyn memleketeyn arasında hukuku düvel esasatma tevfikan münasebatı
diplomasiye tesisinde mutabıktırlar ve her birinin diplomasi mümessillerinin mütekabiliyet şartiyle
Tarafı diğerin memleketinde hukuku umumiyei beynenmilel esasatı umumiyesiyle istikrar eden mua
meleye mazhar olacaklarını tasdik ederler.
Madde — 3.
Tarafeyni Âliyeyni Âkideyn konsolosluk ve her iki memleket arasındaki ticaret münasebatı ve her
birinin memleketine Tarafı diğer tebaasının şeraiti iskân ve ikametini ve bazı mevadı adliyede tara
feyn memurini adliyesinin yekdiğerine ıiu (dee ği muaveneti tam bir mütekabiliyet esasına müste
niden hukuku umumiyei beynelmilel kavaidine tevfikan akdetmek hakkını muhafaza eyledikleri mukavelât ile tanzim etmek hususunda mutabıktırlar.
Madde — 4.
tşbu Muahedename, tasdik edilecek ve tasdiknameler sürati mümkine ile istanbul'da teati kılına
caktır.
Muahedename tahdikmdan itibaren on beş gün sonra mevkii meriyete girecektir.
Tasdikanlilmekal Tarafeyn murahhasları işbu Muahodenameyi imza ve tahtim eylemişlerdir.
Ankara'da 3 mart 1924 tarihinde nüshateyn olarak tanzim kılınmıştır.
Tevfik Kâmil

Fraytağ
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