Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya düveli müttehidesi cumhuriyeti arasında
8 eylül 1927 tarihinde münakit muhadenet muahedenamesinin tasdiki hak
kında kanun
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BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya düveli müttehidesi
cumhuriyetinin haizi salâhiyet murahhasları arasında 1927 senesi eylülünün
sekizinci günü Romada akit ve imza olunan muhadenet muahedenamesi Türkiye
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.
İKİNCt MADDE — işbu kanun neşri tarihinden itibaren meriyülieradır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1 mayıs 1928
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T ü r k i y e Cumhuriyeti Reisi ve Brezilya düveli müttehidesi
ve

devamlı

muahedesi

dostluk
aktine

rabıtaları

karar

tesis

vermişler

e t mel» arzusile

\e

reisi,

iki millet

mütehassis oldukları

bu maksatla murahhasları

arasında

cihetle

samimî

bir muhadenet

olmak üzere,

Türkiye Reisicumhuru
T ü r k i y e Cumhuriyetinin

R o m a büyük elçisi Suat Beyi,

Brezilya Reisicumhuru
Brezilya Cumhuriyetinin

Roma

b ü y ü k elçisi Müsyü üskar dötefe yi,

tayin buyurmuşlardır.
Müşrleyhima
ahkâmı

murahhasları usul ve

kaidesine muvafık görülen

salâhiyetnamelerini

badettebliğ

atiyeyi kararlaştırmışlardır:
Birinci madde

Tarafeyni âliyeyni

âkideynin hükümetleri ve

milletleri beyninde daimi sulh ve devamlı muha

denet eari olacaktır.
İkinci madde
Tarafeyni âliyeyni âkideyn
ve şehbenderi tesisinde
Tarafeyni
diğer

âliyeyni

memleketinde

muameleye mazhar

hukuku düvel esasatına

tevfikan

aralarında

münasebatı

siyasiye

salâhiyettardır.
âkideynin
hukuku

olacaktır.

diplomasi ve şehbenderi memurları

umumiyei

beynelmilel

esasatı

mütekabiliyet

umumiyesile

istikrar

şartile tarafı
eden

ayni

— 111 —
Ü ç ü n c ü madde
İşbu muahedename

tasdik

edilecek

v e tasdiknameler

sürati mümkine ile

Romada teati olu

nacaktır.
Muaheden a me, tasdiknamelerin teatisi akabinde mevkii meriyete vazedilecektir.
Tasdikanlilmakal

isimleri balâda mezkûr murrahhaslar işbu muahedeyi imza ve mühürlerile tah-

tim eylemişlerdir.
8 eylül 1927 tarihinde. biri faransız diğeri P o r t e k i z lisanile iki nüsha

olarak R o m a d a

tanzim

kılınmıştır.

Cumhuriyet
Riyasetine tebliği
:
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edil
diğini müş'ir Cumhuriyet
Riyasetinden
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:
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26-4-1928
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3
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