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Başvekili bay Çorçili 
ve gizli bir şekilde gör

istiyen şahsı meçhulün 
casus olduğu anlaşılmıştır 

~-------.ı..---.-.:...--.. -llMlll------------.. -----
hfya - Loaclrwa alınan ken kenc1fıRlden ılpheleae. ı adreıimi s6ymekte mazu· susun ne ma ıadla 

!
laaltere g're, lngiliz as- rek orada ne aradıiını, adı- rum" rlbi Pfill cevaplar çili böyle 
~if,,. .. awı t"1JNI ve nın ve arıaıaaan •e oJdata verdijbatlea teYk1f edU.it· 
•J ı'9 ziyaret ıebebial saaffne "len B. Çlrçll laa- tir. rette g&MiHilf\. d 

, I ~· ·~hql bir ı•'ı• baı ıam •• gizli ltlr "9kilde i6· Bu meçbul ıab•ın bir ca· kında talıkikata ev 
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~ret 'ar\doı:u~~a durapr• rlımek fıtiyoram, adınn ve saı elduju aalqılmııt'!; Ca· •ktaclu. , 'tı • t 

I iLiZ TAYYARELERi TARAFINDAN~=~::H:I~ 
EIPZiGDEKI ELEKTRiK SANTRALI A LEYLER · ı E 

Ceohedeki Alman askeri kclrargahı da~h• 
edanda 15,ooo Alman askeri Ş~~:t.~ıl 

ttılloadfa - lngllfz tayya- s l LJ I k ,- ~J ~~ 
~~:;:1,~~a·:ı: amue nor ev a aae murı n· 
~~ü~i!,ya~~~'::nbir'i::-has ,.~arak 116adrı·de gı·dl. 
,.. ıaldamıfb, onu da elek· Uil l Y J ~ · 
lrik ıatraline atarak 
:~lk bir ya.-n çıkarmıt· 

r 
Pariı - Dil• lngilizler 

42, Fraamılar 8 Alman ta1· 
!a~~ai dllf&rmOılerdir. 6 In
•1111 tayyarell tiıllne dön
..... i .. · ...,.ır. 

• 

~~----------.._.~-~ raali• Kralı ve Krali~eai 
ti. loaara - taıiliz Krab 
116&....~ktam lnıiliz imparator• 
~,-an kuvvetini ve birli
••• teharıı ettirecek bir 

le. ••ncektir. 

Almanların Pa ... -------~----------------
Bern - timdi ahnan bir ı mllteaddit mıntakalanada ı faaliyet sarfetmekte~irler. Bildirildi;iae ıöre b"JaajU.ıtayya• 

babere göre Alman Pa-de- kanh mcbarebeler devam et· recisi,bir gilndetayyareıine7MferJ»inmiıtir_,l~•• !!IJ!IU'9 •ı 
Kale civarında hezimete ui· mektedir. ıllrmilıtllr ve 150 taned~a. fada bam'- atJma.W. 1 ICİ ... 
rayarak çok zayiat ver1pi1· Frauıı ileri kuvvetleri mil· fer olarak tayyare1inclea iadiii vJklt 26 aaat ılre.- cl.n. 
)erdir. temadiyen Almanları ko•a- bir uyku,. dahaittar!_ 

Budalieıte - Seden mın· lamaktadırlar. Londaa - lngilterenİD aldıj1 tedbirler ıiiyabilti 'tim.U· 
takasında 15 bin kitilik bir Aras civannda Almanlar ye kadaı dlltea l2Wz ve kaybola• lilpiz ta,,..Nleriaia 
Alman kuvvetjni Fran111t ve e•vell şiddetli bir topçu a· mlkt~n 'tamame11 uldanhnt ve tecitihli pilal:Jal tllrafıa-
Inıiliz kuvvetleri tarafınClaa teıiadea ıonra blcuma kalk- d•n ıdare edllaeft! ~tlaamıılar~ır. . • • • 

'ld'w · b'ld' ·ı •~t d' ı d b b6 ı Nenyork - Matiefiklu- Amerıkay.a ııp•~ ettiklen 7000 çevrı ııı ı ırı mea e ır. mıı araa a u cum ar · ta d 2ııan t li d'I · t' Mntt f' er r~ yem' . . . yyare en ~ eı m e ı mıı ır. u e ı ;J\IVU 

Parıs - Garp Cephealnıa akım buakılmııtır. t&JJIU'• ·.,..-.ff4ade de a•amajlardlı. 
Loadra - Sir Samuef Hor, Britaa1uıa fevkallde mu- - Den ı 2 inci sahifede -

rabbas olarak, lıpanyay' ıichcektir. 
Halkın Sesi - BirçQli aa1.1rlıklarda bwa•muı olan Sir 

Samuel Hoar'ua lıpany•y• gitmesini• ebemmiyeti okvya
cularımız tarafından kolayca aıaı.ı.ıacakbr. 

LllNI~ Hlb1nt1~111 .. 
daı nırı ... -

----ı0---

Paris - Şimal cepb•i•deki Franıız kuvvetleriain ıefi 
General Jorj lngillı Hava kuvvetlerinin tef ve 
pilotlarına gönderdiği inesa jtla Fran•ıl orduunan kah· 
raman Ingiliz tayyarecilerinin yaphkUın kahramanca yar• lBllfZll -•rlllllrHIÜ 
dımlardan delayı minnet ve ıtıluaaıaı bildirmektedir. -o-

Halkın Seel - Bu General Jorj ea ti• evYel Al,. ..aaa 
reami tebllileria bazı muhayyel haberleri araııada eıir - Etılz, tathııı, ılHılz 
edildiiiai bildirmiıtir. r•nler eldut• gibi (aJirm)ıq 

Leaclra - l•riliı tanareleri alta ptl•l.tı;I r 4 tthif bir 1 _r_ı_._ıe,,,_r•-•-.t•_•_i_•_e-:tl:-il-•_lt..,.ila_•9'!· ~ 
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Orada ehven şeraitle ziaafet
ler de uerilebilir. 

KALBİGiHI 

Süpü'f genia süpüren kıs
umn bu so içi~de dört beş 
saat bırakmalı, SO'Offl siPn

~ eli ve gölgede liun.ıttuktan 
sonra- Tiullanmab. 

Sovyet Rusya sun~ yağai~r 
yağdırmilf için tecrübeler 
rnuvaffalciyetle eticeler ya• 
pılmaktadır. Tecı·übcler mu· 
viıffak'.ıy.etle netiJ;:.fileuirsc_, 
gurak ·mevsimlerd<! ınuayf. n 
arazilete yağmur yağdırıla-

bilecı;\ktir. Yakıq -l göL veya 

nehirden a1ı acak 3u 20,000 
m o terle işli yen tulQiboal~ 

v sıtasile yilkseltilecek ve 
yüksdeu sular yağmur dam-

'I ları lıalınde arza auŞec k· 
tir. 


