SAMİMÎ ANLAŞMA MİSAKI
Samimî teşriki mesai, anlaşma ve dostluk siyasetlerine sadıkane merbut olan,
Ve tesiratı gerek beynelmilel ve gerek milli faaliyet sahalarında müşahede kılınan bu politika
nın devamlı surette inkişafını temine karar veren,
Ve diğer cihetten Briand - Kellogg misakı mefhumundan ve diğer imza etmiş bulundukları bey
nelmilel senetlerden mülhem bulunan ve sulh gayesine merbutiyetlerinin yeni bir delilini göstermek
isteyen Türkiye ve Yunanistan:
Bir .misak aktine karar vermiş ve bu hususta murahhasları olarak:
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri:
Başvekil, Malatya mebusu, îsmet Paşa Hazretlerini ve Hariciye vekili, İzmir mebusu, lYvfik
Rüştü Beyefendi Hazretlerini;
Yunan Reisicumhuru Hazretleri de:
Başvekil Müsyü Panaghis Tsaldaris Hazretlerini ve Hariciye Nazın Müsyü Deıuetre
Maximos Hazretlerini tayin buyurmuşlardır.
Müşarileyhim usulüne muvafık bulunan salâhiyetnamelerini yekdiğere tebliğ ettikten sonra ati
deki ahkâmı kararlaştırmışlardır:
Madde — 1
Türkiye ve Yunanistan müşterek hudutlarının tecavüzden
ederler.

masuniyetini nıütekaibilen

tekeffül

Madde — 2
Yüksek Âkit taraflar, beynelmilel mahiyette olup kendileri için bir alâka tevlit edebilecek olan
her meselede evvelemirde istişare etmeği, anlaşmave teşriki mesai siyasetlerinin hutııtu unıumiyesine ve müşterek ve mütekabil menfaatlerine uygun bulurlar.
Madde — 3
Temsil keyfiyeti tahdit edilmiş olan bilcümle beynelmilel içtimalarda Türkiye ve Yunanistan,
bir taraf murahhasının her iki tarafın hususî ve müşterek menfaatlerini müdafaa etmek vazife ve
salâhiyetini haiz olmasını muvafık görür ve,
Bu müşterek temsilin, gerek sıra ile her birine ve gerek en ziyade alâkadar memleketin hususî
menafii mevzubahs olduğu ahvalde o tarafa temini için tevhidi mesai etmeği taahhüt ederler.
Madde — 4
Bu misak on sene için muteber olmak üzere aktedilmiştir. Hitamından bir sene evvel Yüksek
Âkit taraflardan biri tarafından
feshedilmedikçe yeni bir on senelik devre için meri kala
caktır.
Madde — 5
Bu misak tasdik edilecek ve tasdiknameleri mümkün olduğu kadar süratle Atinada teati olu»
nacaktır.
Son tasdikin bir nota ile diğer Âkit tarafa tebliği ile beraber meriyet mevkiine girecektir,
Ankarada on dört eylül bin dokuz yüz otuz üç senesinde tanzim edilmiştir.
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