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Balkan itilafı Devletlerile Bulgaristan arasında 31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte 

imza edilen anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
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No. Kabul tarihi 
3553 4 - 1 -1939 

BtRİNCl MADDE — Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan arasında müte
kabil münasebatta kuvvete müracaat edilmemesi ve Noyyi muahedesinin askerî, 
havaî ve bahrî hükümlerini muhtevi 4 ncü kısmı ile Trakya hududlarma müteal
lik olarak 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza edilen mukavelenin tatbikatın
dan sarfınazar edilmesi hakkında bir taraftan Balkan itilâfı Devletleri namına 
hareket eden ve halen Balkan itilâfı daimî konseyi reisi bulunan Yunan Başvekili 
ve Hariciye nazırı Müsyü Metaksas ve diğer taraftan Bulgaristan namına Başve
kil ve Hariciye nazırı Müsyü Köseivanof arasında Selânikte 31 temmuz 1938 tari
hinde imza edilen Anlaşma tasdik edilmiştir. 

İKİNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun tatbikma icra Vekilleri Heyeti memur

dur. 
9 kânunusani 1939 

BALKAN İTİLÂFI DEVLETLERİ İLE BULGARİSTAN ARASINDA ANLAŞMA 

Bulgaristanın Balkanlarda sulhun kuvvetlendirilmesi siyasetine bağlı olduğunu ve Balkan Dev
letlerile iyi komşuluk ve samimî teşriki mesai münesebetleri idame etmek arzusunu beslediğini, 

Ve Balkan itilâfı Devletlerinin de Bulgaristana karşı ayni müsalemet fikrile ve ayni teşriki mesai 
arzusu ile mütehalli olduklarını nazarı itibare alaan, aşağıda vaziülimza, 

Bir taraftan, bütün Balkan İtilâfı Devletleri namına hareket eden Balkan İtilâfı Daimî Konse
yinin halen Reisi sıfatile Yunanistan Başvekili ve Hariciye Nazırı Ekselans Müsyü Metaksas, 

Ve diğer taraftan, Bulgaristan Başvekili ve Hariciye Nazırı Ekselans Müsyü Köse İvanof, tem
sil ettikleri Devletlerin, bunlardan her birinin ademi tecavüz hususunda dahil oldukları anlaşmalara 
tevfikan, yekdiğerlerile karşılıklı münasebetlerinde kuvvete müracaattan istinkâf etmek taahhüdü
nü aldıklarını bu Devletler namına beyan ederler ve Nöyyi muahedesinin IV. faslının (Askerî bahrî 
ve havaî hükümler) ihtiva ettiği hükümlerle kezalik 24 temmuz 1923 de Lozanda imza edilmiş olan 
Trakya hududu hakkındaki mukavelenin ihtiva ettiği hükümlerin, kendilerine müteallik olarak, tat
bikatından sarfınazar edilmesini kararlaştırırlar. 

Selânikte 31 temmuz 1938 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
J. Metaksas G. Köseivanof 
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