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KASA HIRSIZLARI. 

ALMANYA. 

Sarre mes'elesi. 

Berlin'den verilen malûmata nazaran 
Almanya ile Fransa murahhasları ara-
smda Paris'te Sarre'in müstakbel idaresi 
hakkmda cereyan eden müzakeratın 
ciddî müşkülata tesadüf ettiği ve hattâ 
müzakeratın inkıtaa uğramak üzere ol
duğu söylenmektedir. 

Salâhiyettar mehafilden verilen ma
lûmata göre müzakeratın inkıtaa uğra
mak üzere olduğuna dair intişar eden 
haberlerin hakikate mukarin değildir. 
Filhakika müzakerat son günlerde nazik 
bir safhaya girmiştir. Fakat kat'î bir 
inkıtadan bahsetmek doğru değildir. 
Tali komisyonlar faaliyetlerine devam 
etmektedirler. 

Alman murahhasları konferansm bi-
dayetindenberi müdşfaa ettikleri noktai 
nazardan ayrtlmıyaçaklardır. Almanya 
Hükümetinin müdafaa ettiği noktşi n^-
za r şudur : 

Sarre'da bulunan n^adenler Prusya 
ve Bavyera hükümetlerinin hakimiyeti 
altında avdet edeceklerdir. Bu mes'-
ele hakkmda Cemiyeti Akvam'a müra-
caate lüzum yoktur. Fransa gazetelerin
de mevzubahs edildiğine göre Fransa 
Hükümeti plebisit tarihini ileri götür
mek niyetindedir. Sarre hakkmdaki mü
zakeratın azimfit noktası Sarre arazisi
nin plebisitsiz olarak Almanya'ya iade
si idi. Fakat Fransa plebisit mes'elesin-
de ısrar edecek olursa Almanya buna 
itiraz etmiyecektir. Almanya yapılacak 
plebisitin kendi lehinde olacağından ta-
mamiyle emindir. 

Diğer taraftan alman gazeteleri Sar-
re'm müstakbel idaresi hakkmda Paris'
te Almanya ve Fransa murahhasları ara-
smda cereyan edenmüzakeratm inkıtaa 
uğramak tehlikesine maruz kaldığmı ve 
hiç olmazsa müzakeratm son bahara ta
lik edilmek ihtimali bulunduğunu yaz
maktadırlar. 

Gazette de Voss diyor ki: 

Fransa Hükümetinin metalibi reddo-
lunmuştur. Müzakeratın gayri muayyen 
bir zamana talik edilmesi muhtemel
dir. Fransa'da hiç kimse yapılacak ple
bisitin neticesi hakkında aldanmamak
tadır. Bu netice Sarre'in kayıtsız ve şart 
sız olarak Almanya'ya iadesini istilzam 
edecektir. 

Almanya Hükümeti plebisitin neti
cesine itimatla intizar edebilir. 

BELÇİKA. 

Parlamentonun kapanması. 

Bruxelles'den Temps gazetesine ve
rilen malûmata nazaran parlamento cu
ma günündenberi tatil devresine girmiş
tir. Parlamento bu son haftalarda müte
madi bir faaliyette bulunmuş ve ruzna-
meye dahil bulunan bütün mühim mes*-
eleleri bitirmiştir. Parlamentonun bu 
içtima senesi mutarekedenberi en mü-
himmi olmuştur. Bütçenin kabulünden 
ve birçok istizahlarla meşgul olduktan 
sonra meb'usan meclisi malî mes'eleler-
le aylarca meşgul olm.uştur. 

Hakikatte malî mes'eleler parlamen
toyu aylarca naeşgul etmiştir. 

Meb'usan meclisi son haftalar zarfm-
da üç mühim içtimai projeyi kabul et-
nüştir. İhtiyar amelelerin tekaüt maaş-
larınm tezayüdünü temin eden bir ka
nun lâyihası da kabul etmiştir. 

Ayan meclisi m ' -m meclisi tara
fından kabul edilen içtimaî kanunları 
tetkik için daha bir müddet mesaisine 
ve faaliyetine devam edecektir. 

HİNDİSTAN. 

Tahrikat. 

Times gazetesinin verdiği malûmata 
nazaran müslümanlar bir içtima aktet-
mişlerdir. İçtimaa Şevket Ali riyaset 
etmiştir. Bu içtimada Simon komisyonu 
tara^mdan peşrolunan rap»r tetkik olun 
maş ve tcşrinievelde Londra'da içtimaa 
davet olunan hint kongresinde müslii-

manlarm göndereceği murahUas heyeti
nin takip edeceği siyasetin esasları tes-
bit olunmuştur. 

Simon komisyonunun raporundan 
bahseden Şevket Ali bilhassa demiştir 
k i : 

Hindistan'da yaşıyan bütün müslü
manlar birleşmelidir. İngiltere milleti 
bize elini uzatmıştır. Eğer bu elin için
de bir 'jıçak varsa bu bıçağı görecek ka
dar gözlerimiz açıktır. Fikrime göre 
kongrede bu defa İngiltere Hükümeti 
açıkça fikrini izah edecektir. Konferans 
sesimizi işittirmek ve haklarımızı tanıt
tırmak için'bize eyi bir fırsat verecek
tir. 

FRANSA. 

Avrupa birliği fikri. 

Almanya ile Fransa arasında husule 
gelecek bir itilaf ile bu fikir tahakkuk 
edebilir. 

Fransızca Maten gazetesi bü serlevha 
ile ve Jules Sauenvein imzasiyle pek 
şayanı dikkat bir başmakale neşretmiş-
tir. Almanya — Fransa arasında bir it
tifaktan bahseden bu makalenin mühim 
görülen kısımlarını naklediyoruz: 

Fransa Hükümeti Avrupa birliği hak-
k-".da hariciye nazırı M. Briand tarafın
dan hazırlanan ve Cemiyeti Akvam'a 
dahil bulunan devletlere gönderilen 
projeye henüz bütün cevaplan almamış
tır. Fakat vuku bulan neşriyattan ve be
nim orta Avrupa'da topladığım malû
m d a n M. Briand'ın muhtırasına Avru-
pan'ın gösterdiği kabul hakkmda bir fi
kir hasıl etmek kabildir. 

Bitaraf devletler, Skandinavya hükü
metleri, Hollanda, İsviçre ve İspanyol, 
iktisadî esere iştirake amadedirler. 

Küçük İtilaf devletleri v€ Lehistan 
Hükümeti Fransa Hariciye Nazırının 
muhtırasını tasvip etmişlerdir. Fakat o 
şartlaki bu muhtıranın ihtiva ettiğf fikir 
mevcut muahedelerin tadilini istilzam 
etmesin. 

Bütün bunlar teşcikâranedir. Fakat 
kurulmak istenilen binanın metin ve sağ 
lam olması için Fransa'nın büyük dev
letlerden birkaçile itilaf etmesi lâzım
dır. Küçük devletlere, sadakat ve-istik
rarları ne olursa olsun yeni bir Avrupa 
vücuda getirmek ihtimali yoktur. Fran
sa bu mes'elede İngiltere'nin müzahere
tine istinat edemez. 

İtalya'ya da pek güvenilmez. Bu 
memleket bir hırs buhranı geçirmekte
dir. İtalya Hükümeti reisi bir Amerika 
gazetesinde neşrettiği makalede Avrupa 
birliğinden evel mevcut muahedelerin 
yeniden ciddî bir tetkika tâbi tutulma
sını ileriye sürmüştür. 

Fakat Fransa ile Almanya arasmda 
tahakkuk edecek bir itilaf bu yeni bina
ya metin ve sağlam bir temel olabilir. 
Böyle bir itilaf olmadıkça kurulacak bi
na sağlam temellere istinat edemez. 

Bununla bjraber bir Almanya — F-
ransa mukarenetinden bahsedecek za
man henüz gelmemiştir. 

Berlin'de bulunduğum esnada şayanı 
dikkat bir hâdiseye şahit oldum. Sabık 
memurlar ve mütefekkirler müstesna ol
mak üzere sağ taraf mehafilinde şayanı 
dikkat bir inkılap gördüm. Milliyetper
verler şiddet politikasının muvafık ol
madığını anlamışlardır. 

Almanya Fransa'ya karş: harbe mi 
girecek? Fransa ve müttefikleri mu
azzam bir kütle teşkil etmektedir. Bu 
kütleye karşı Almanya'nın galip çıkma
sı mümkün m ü ' Almanya hangi müza
heret ve muavenetle bu harbe girişecek? 
İtalya'nın böyle bir harpte almanlarla 
beraber olması tasavvur edileıpez. 

Bilakis müteveffa hariciye nazrri M. 
Stresemann'm siyasetinin devamı Al
manya ile Fransa arasında bir mukarc-
neti istilzam etmektedir. 

İşte bu vaziyet karşıs-nda birçok 
hâdiselere ve birçok teşviklere rağmen 
Almanya yeni Avrupa binasını kurmak 
için Fransa ile ittifak edebilir. 
- ^ H a l e n Almanya'da ik rmi lyon altı 
yüz bin işsiz vardır. Bunlar çalışkan 

insanlardır.Fakat işsizlikten ıstırap, çek
mektedirler. 

Eğer yeni mahreçler açılırsa Alman
ya'da aklı selimin galebe çalacağına 
şüphe yoktur. 

Matin gazetecinin makalesi. 

Matin gazetesinin neşrettiği bu ma
kale oldukça şayanı dikkattir. Zateıi bir
kaç zamandanberi Fransa ile Almanya 
arasında bir itilaf husulü rivayetleri de
veran etniekte idi. M. Jules Sauerirwain-
ın makalesi bu hususta manidardır. F-
ransa Almanya ile bir mukareneti arzu 
ettiği bu makaleden anlaşılmaktadır. 
Fransa M. Briand tarafından ihzai- olu
nan Avrupa birliği fikHnin tahakkuku
nu Almanya ile bir uzlaşmada görüyor. 

Makale yeni bir Avrupa binası kur
mak hususunda Ffansa'nın İngiltere'ye 
istinat edemiyeceğini ve İtalya'nın da 
bü hususta kuvvetli bir unsur ölamıya-
cağmr yazıyor. Makale âdeta Avrupa 
bîrliği binasının sağlam ve dayanıklı 
olması için Almanya ile Fransa arasın
da bir mukarenetin husulünü elzem 
addediyor. 

Görülüyor ki Fransa da Almanya ile 
itilaf fikri inkişaf etmektedir. Bu fikrin 
ne dereceye kadar inkişaf kabiliyeti te
min edeceğini zaman bize gösterecektir. 

İTALYA. 

İtalya — Fransa müzakeratı. 

Paris'te intişar eden Petit Parisicn 
gazetesi Fransa — İtalya • müzakeratı 
hakkında bir makale neşretmiştir. Bu 
makale bilhassa diyor ki'f 

Açık konuşalım. Fransa ile İtalya a-
rasında bir anlaşamamazlık vardır. İtal
ya Hükümeti 1915 senesinde Londra'da 
kendi hakkında alınan taahhütler ifa e-
dilmemiş ise bunun mes'nliyetinin Fran-
saya ait olduğuna kanidir. Bu sui tefeh
hümü diplomatik bir faaliyet derhal iza
le edebilir. 

Diplomasi faaliyet ayni zamanda 
Alplerin diğer tarafında çıkan gazetele
rin neşriyatının da haksız olduğunu gös
terecektir. 

Şurasını teyit etmek lâzımdır ki F-
ransa ile İtalya arasında ciddi bir itilaf 
mevcut değildir. Yapılacak diplomasik 
müzakerat bütün sui tefehhümleri izale 
edecek ve iki komşu devletin münase-
batını ıslah ve takviye eyliyecektir. İki 
hükümet mütekabil bir hüsnü niyetle 
bu neticeye vasıl olabilirler. 

İtalya ve Amerika. 

Londra deniz silahlarının tahdit ve 
tenkisi konferansı esnasında bir ingiliz 
gazetesi İtalya'nın son senelerde zuhur 
eden beynelmilel büyük mes'elelerde 
Amerika ile beraber gitmiş olduğunu 
yazmıştır. Bu sureti» İtalya harp borç
ları itilafmı derhal tasdik etmiş, Ameri
ka'nın bir işareti üzerine tahtelbahirle
rin prensip itibariyle ilgası taraftan ol
duğunu beyan eylemiştir. Hattâ Ameri
ka Hükümeti tarafından yapılan ve harp 
esnasında muharip devletlere erzak ta
şıyan bitaraf gemilerin serbest bırakıl
masına müteallik olan teklif Roma'da 
müsait bir şekilde telakki olunmuştur. 

Bu suretle İtalya siyasî mehafili A-
merika'dan en ziyade mazharr müsaade 
millet muamelesini istihsal kabil olaca
ğı kanaati 4ıüküm sürmektedir. 

İtalya iktisatçılarından M. Olivetti 
Lavorö Faşista gazetesinde bîr makale 
neşretmiştir. Bu makalesinde M. Oli
vetti Amerika birleşmiş devletlerinin 
İtalya ile iktisadî münasebat idame et
mek menfaati iktizasından olduğunu 
yakmaktadır. 

M. Olivetti Amerika birleşmiş dev
letleriyle İtalya arasında müfit bir ikti
sadî program hazırlanmasının mümkün 
olduğunu söylemektedir. 

Makale şu suretle bitmektedir: 
Biz Avrupa birliği hulyalarile Ame

rika gümrük tarifelerine karşı vaziyet 
almak istemiyoruz. 

Acemi Hırsızlar Teşebbüs 
Halinde Yakayı Ele Verdiler, 

Evelki gece Akköprü civarında bir
kaç hırsızlık vak'ası olmuş ve failleri 
cürmü meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Hırsızlar sabıkalı Artvinli Hüseyin, 
Erzurumlu Sabri ve namı diğer Rasim 
Ankaralı Halil, ve Çubuklu Hüseyindir. 
Artvinli Hüseyin bir müddettenberi, 
Akköprü'de oturmakta olan kasap Hacı 
Abdullah Efendinin yanında arabacılık 
etmekte olduğundan yazıhanenin anah
tarım çalmış ve diğer arkadaşları da ka
sayı kırmak için icap eben alât ve ede
vatı tedarik etmişlerdir. 

Hırsızlar gece işe başlamışlardır. 
Fakat zabıta yazıhanedeki vakitsiz faa
liyeti görünce şüphelenmiş ve hırsızla
r ı cürmü meşhut halinde yakalamıştır. 
. Hırsızlar kasada 35 bin lira olduğu

nu zannettikleri halde muvaffakiyetle
rinden dolayı zabıtaya teşekür eden Ha
cı Abdullah Efendi kasada mevcut pa
ranın iki misli olduğunu söylemiş ve 
teşekkürde bulunmuştur.-

EHLÎ HAYVAN SERGİSÎ. 

Uzun Yayla'da Bugünlerde Açılıyor, 
Baytar Umum Müdürlüğü ıslahı hay

vanat şubesi müdürü Nurettin B. bu
günlerde Uzunyayla'da açılacak olan 
ehlî hayvan sergisine gitmek üzere mez
kûr mahalle hareket etmiştir. 

Mezkûr sergiye bu sene ehemmiyet 
verilmektedir. Kazanacak hayvanların 
sahiplerine mükâfatla!- terzi edilecektir. 

IZMİR VEREM CEMİYETİ. 
îzmir, 11 (A.A.) — Verem mücade

le cemiyeti bu gece bir garden parti ver
miştir. İzmir'in yüksek aileleri ve bil
umum müessesat iştirak etmek suretilç 
samimî yardımlarda bulunmuşlardır. 
Cemiyet bu münasebetle üç bin lira safî 
bir varidat temin etmiştir. 

BAĞ FİDANLIĞI. 
Manisa^da iki Yüz Dönümlük 

Bir Fidanlık Yapılıyor. 
Bu şene, bağcılık muhiti olan Mani

sa'da iki yüz dönümlük bir asma fidan
lığının tesisi takarrür etmiştir. Fidan
lık hakkındaki muameleler tamemen ik
mal edilmiştir. Yakmda gerek fidânlr-
ğm ve gerek fidanlığa lâzım olan binâ»^ 
ların inşası faaliyetine başlanacaktır.; 
İnşaat asgarî bir zaman zarfında ikmal 
edilecek ve o zamana kadar iHzar edile
cek olan fidanlık arazisine mevsiminde 
fidanların ekilmesine başlanacaktır. 

Ayni zamanda Tekirdağ'da da bir 
asma fidanlığı tesisi takarrür etmiştir. 
Buradaki fidanlığın da inşa ve tesisi fa
aliyetine yakında başlanacaktır. Ve bu 
sene içinde fidan yetiştirilmesi temin e-
dilecektir. 

PEYMR İHRicrriMiz. 
Edirne İhracatçıları İktisat Vekâletine 

Müracaat Ettiler. 
' . Edinje Peynirciler Cemiyeti buku-
mete bir. müracaatte bulupmuştur, Bjn 
müracaat, Şdirne mıntakasmdan Mısır'a 
sevk ve ^hraç edilen peynirlerden Mış^r. 
Hükümetince alınan gümrük resminin, 
faksla olduğu zikredilnaekte ve teşebbür-, 
satta bulunularak peynirlerimizden alııj-, 
makta olan fazla resmin azaltılmasının 
temini rica edilmektedir. 

Malûm olduğu üzere Mısır'la^ hükü
metimiz arasında ticaret muahedesi he
nüz aktedilmemiştir. Halen her iki taraf 
kendi gümrük tarifelerini istedikleri gtr 
bJ tatbik etmekte ve ticaret muahedesi 
aVti için bir tecrübe devresi -geçirmek
tedir. 

Peynircilerimiz tarafından vaki ola^ 
bu teşebbüs, Mısır ile hükümetimiz atla
sında aktedilecek ticaret muahedesi mü
zakeresi esnasında nazarı dikkate a l ı n ^ 
cak ve jnemleket peynirciliğinin inkişa
fının teinini düşünülecektir. 

Hayvan sahiplerinin nazarı 
dikkatine: 

ŞEHREMANETtNDEN: 

Şehir dahilinde sığır, k oyun, ve kuzu otlatılması 
ve hayvanların gündüz sürü halinde şehir dahi
lindeki sokaklardan geçi rilmesi kat'î surette ya
saktır. Bu hayvanlar içi n otlatma yeri olarak Ma 
mak köyü istikametinde ve şehitlik arkasmdaki 
ve Esat bağlannm şark ve şimalindeki sırtlarda 
Çankırı soşesi üzerinde ve telsiz istasiyonunun 
şimal, şinıp^^ şarkî ve şim ali garbisindeki arazi tah 
SIS ve tesbit edilmiştir. Bu yerlerin gayri mahal 
lerde hayvan otlatanlarla otlattıranların şiddet 
le cezalandırılacakları a lâkadarana ilan olunur. 

2-9850 

Muhterem halk m ve mahalle iht i-
yar heyetlerinin nazarıdikkatine 

ŞEHREMANETtNDEN: 

Şehrin muhtelif mahalle rinde ruhsatsız inşaat ve 
* 

tamiratyapılmakta olduğu görülmektedir, inşa 
at ve tamirat yapmak için şehremanetînden ve 
İmar Müdürlüğünden mü saade almak icap eder. 
Ruhsat almmadan yapıl an inşaat ve tamirat 
İmar. ebniye ve umuru belediyeye müteallik ah
kâmı cezaiye kanunları na tevfikan yıktırılacak-
tır. İhtiyar heyetleri ken di mahalleleri dahilinde
ki inşaat ve tamiratm ru hsatsız olup olmadığını 
tetkik edecek ve ruhsat sız olduğunu gördüğü 
takdirde emanete bildire çektir. Bildirmiyen ihti
yar heyetleri hakkmda valilikçe kanunî takibat 
yapılacaktır. Muhterenı ahalimizden inşaat ve ta
mirat yapmak istiyenleri n evel emirde emanete 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 2-9941 


