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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BREZİLYA DÜVELİ MÜTTEHİDESİ CUMHURİYETİ ARASINDA
MÜNAKİT MUHADENET MUAHEDENAMESİN İN TASDİKİ HAKKINDA (1/61) NUMARALI KA
N U N LÂYİHASI VE HARİ CİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
25.12.1927
Muamelât Müdüriyeti
Mukarrer at Şubesi
Adet)
6/5421
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Hükümetimizle Brezilya Dü'Veli Müttehideşi Cum
huriyeti arasında münaklit muhadenet muahe'denamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti Celilesince
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetimin 11 Kânunu
evvel 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mu
cibe mazbatası ve Muhadenet Muabedenamesd ter
cümesinin musaddak suretleri leffen takdim olunmuş
tur.
Muiktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyrulimasını rica eylerim efendim.
Başvekil
Üsmet
Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya (Düveli Müttehidesi
Cumhuriyeti Arasında Müna'kit Dostluk Muahedesi
nin1 Esbabı Mucibe Lâyihası
Brezilya Düveli 'Müttehidesi Hükümeti, Hükümeti
Cumlhuriyemize müracaatla tarafeyn münasebatı, iktisadîyesinin inkişaf ve teshili zımnında şâir Cenubî Ameri
ka hükümetleriyle akit ve imza eylediğimiz muahedatı
mümasile esasatı dahilimde bir dostluk
muahedesi
akdiyle 'iki memleket beyninde münasebatı siyasiye
tesisi arzusunu bildirmesi üzerine teklifi vâki Hükü
meti Cum'huriiyemiZce tavsip olunarak Roma Büyük
elçimiz, Brezilya Düveli Müttehidesi Cumhuriyetinin1
salâhiyattar murahası ile emsali düveliiyesi 'veçhile
•bîr dostlulk muahedesi akdine memur edilmiş ve salifüz-zikir Cenubî Amerilka hükümetleri ile akit ve
imza olunan muah'edat esasaltma tevfikan Hüküimdti
Cumhuriyemîzle Brezilya Düveli Müttehidesi Cumhurıİyett arasında 'bir dostluk muahedesi akit ve imza
olunmuştur.
Muahedenin
yeti ile Brezilya
devletin 'tebaası
hadenet mevcut
muvafıktır.

birinci maddesi; Türkiye Cumhuri
Cumhuriyeti arasında ve kezaiik iki
beyniinde daimî sulh ve devamlı mu
olacağına dair ve emsali salresine

İkinci madde: Tarafeyni âkideynin Hukuku düvel
csasatına tevfikan ımünasebatı siyasiye ve şehbenderi
tesisine muhtar ve salâMyeıttar bulunduklarını mual
leldir.
Diğer Cenubî Amerilka hükümetleriyle akdolunan
muhadenet muahedelerinin aynı maddesinde tarafey
nin münasebatı siyasiye ve şehbenderi tesisinde mutaibıik (D'accord) bulundukları
muharrerdir.
İşbu
maddede (mutabık) tabiri yerine (muhtar ve salâhiyettar) (Auront la facul'te) ihaıesi Brezilya mürahhasınca teklif edilmiş ve mezkûr ibare aynı mana ve
maksadı eda etmekte olduğundan aynen kabulünde
bir mahzur görülmemiştir.
Üçüncü madde: Muahedenin tasdik olunacağın
dan ve tasdiknamelerin Roma'da teati edileceğinden
bahistir. Teati merasiminin emsali sairesi veçhile Roımıa'da icrası tarafeyn mlema§kinin yekdiğerlime bu di
yeti dolayısiyle mucibi faidte ve suhulet olacağı mü
lâhazasına binaen kaibu'l edilmiştir.
Bu madde mucibince muahede, sair Cenubî Ame
rika hükümetleriyle akdolunan muahedeler gibi onbeş
gün sonra dıeğil, teati merasiminin akabi icrasında
mevkii mer'iyete vazolunacâktır.
'Bu cihet dâhi Brezilya murahhası tarafından tek
lif edilmiş ve reddinde bir fayda derpiş olunamadığı
için aynen kabul edilmiştir.
Muahede Fransız ve Portekiz lisanları üzerine iki
nüshai asliye olarak tanzim edilmiştir.
Hususatı ûmifeyi mualleli olan işbu esbabı muci
be lâyihası bittanzlim takdim kılınmıştır.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
(Hariciye Encümeni
8 Karari Numarası
Esas Numarası
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Hariciye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celüeye
Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Düveli Mütte
hidesi Cumhuriyeti arasında münakit Muhadenet
Muahedenamesinin tasdiki hakkındaki encümenimi
ze muhavvel 'kanun lâyihası ile merbutatı tetkik
olundu;
Muahedenamenin bu bapta Türkiye Cumhuriyetince takip edilmekte olan esasatı uhıumiyeye muta-
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bık olduğu anlaşılmakla lâyihai kanuniye kabul ve
Riyaseti Celiileye takdim ikilindi.
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Mazbata Muharriri
-Mahmut
Aza
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Bekir Lütfi

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Düveli Müttehidesi
Cumhuriyeti Arasında Münakit Muhadenet
Muahedenamesi Tercümesi
Türkiye Cumhuriyeti Reisi ve Brezilya Düveli
'Müttehidesi Cumhuriyeti Reisi, iki millet arasında
samimî ve devamlı dostluk rabıtaları tesis etmek ar
zusu ile mütahass'is oldukları cihetle bir Muhadenet
(Muahedesi akdine karar vermişler ve bu maksatla
murahhasları olmak üzere,
Türkiye Reisicumhuru :
. Türkiye Cumhuriyetinin Roma Büyük Elçisi Suat
Beyi,
'Brezilya Reisicumhuru :
Brezilya Cumhuriyetinin Roma Büyük Elçisi Müsyü Oskar Domefe'yi tayin buyurmuşlardır.
Müşarünileyhirna murahhaslar usûl ve kaidesine
muvafık görülen salâhiyetnamelerini badettebliğ ahIkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır:
Madde 1. — Tarafeyni alîyeyni akideynin hükü
metleri ve milletleri beyninde daimî sulh ve devamh
muhadenet cari olacaktır.
Madde 2. — Tarafeyni alîyeyni âkideyn Hukuku
düvel esasatına tevfikan aralarında münasebatı siya
siye ve şehbenderî tesisinde salâhiyettardır.
Tarafeyni âliyeyni akideynin diplomasî ve şeh
benderî memurları mütekabiliyet şartı ile tarafı di
ğer memleketinde Hukuku umumiye! beynelminel
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esasatı umumiyesiyle istikrar eden aynı muameleye
mazhar olacaklardır.,
Madde 3. — işbu Muahedename tasdik edilecek
ve tasdiknameler sürati mümküne ile Roma'da teati
olacaktır. Muahedename tasdiknamelerin teatisi aka
binde mevkii meriyete vazedilecektir.
Tasdikan-lil-mekal isimleri 'bâlâda mezkûr mu
rahhaslar işbu muahedeyi imza ve mühürleriyle tahtim eylemişlerdir.
Sekiz Eylül 1927 tarihinde biri Fransız, diğeri Por
tekiz lisanı ile i'ki nüsha olarak Roma'da tanzim kı
lınmıştır.
Hükümetin Teklifi
Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Düveli Müttehidesi
Cumhuriyeti Arasında 8 Eylül 1927 Tarihinde Mü
nakit Muhadenet Muahedenamesinin Tasdiki Hakkın
da Kanun Lâyihasî
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya
Düveli Müttehidesi Cumhuriyetinin haizi salâhiyet
murahhasları arasında 1927 senesi Eylününün seki
zinci günü Roma'da akit ve imza olunan Muhadenet
Muahedenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince
kabul ve tasdik olunmuştur.
Madde 2. — işbu kanunun icrasına icra Vekille
ri memurdur.
•l'l Kânunuevvel 1927
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