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[ Bir yanda sulh teşebbüse, öbür yanda harb hazulıQı ] Finlindiyaya hariçten 
Hazırlıklarını tesri~ eden ~oo ~ayyare geliyor 
·ı . • • • Şıddetlı muharebeler oluyor 
falya Brenner geçıdını Finler Manerhagm hattının bazı 
d h k 

• d • istihlctimlarının tlüıtüğü haberlerini 

e la ım e ıyormuş le:::.,:~:~:: ~!::: e::g::.~r 
Fransa ile Belçikada şal}anı dikkat 

mülii.kat ve toplantılar 
1 _. 
---.nı .. e&·•kanın sv.Jh tetebbtlstl etraft•da, Berltnde, 

Londrada, Parlata neler s67leD17or P 

Rl 1 SUl MilB Şe-f, 
Ankara '2 (A.A.) - lteJsi • 

cilmhur !.met fn&ıt bq8a at • 
leden IODla Milli Müd•faa Ve • 
taletine lftmitl• ve Vekil Ge
neral Naci Tınum yanında 189 
vakte Ja1c1uo bJmıtJardar. 

~-BUGON----.... 

Hatıralar arasında 
YAZA 

Otliıl 
111011 Zira Uflklıgil 

f .... 8 aa .,ı.c1a > 
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Baıtanbaşa entrika, heyecan 
oe lıareketle dolu bir eser 

Bugiln ba.f1a4ıJr, 7edtn;f 
saJ'fam1•da okuJ"1111. .. 
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Her gün 
Seyahat zahmetine 
Yazık I 

Farzedinizki, muhterem b W 
ht da ay elles 

n ım n .ayrılır aynlmaz v da • 
. t' p1 k apur bu 

gezın ı yn ı tan sonra hususl d • . 
k·ı 1 .. aıresı-

ne çe ı m ş ve dert buçuk gu" n 
~ A sonra 

görecel"' vrupa ile şimdiden temasa 
gelmek arzusu il<' radyonun düğmesi
sinl çel.'lrmlştir. Ne işiteceğini tahmin 
edebilirsiniz? 

Hiddetten boğulur gibi söyliyen bir 
ses. ateş saçan bir makale 

Radyo slpikeri propanga;;da nezan
Unde tanzim ediJen bülteni oxusa da 

SON POSTA 

--= R e simli Ba.kale : -- Sinirlenmeyiniz 

IS TER I NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir tanıdık ~yledi: 
-· cAlman radyosu aon neşriyatından birinde arab! bil

~em kaldçıncı aenenin bitip, bilmem kaçıncısının başlamn'k 
uzere o uğunu &abe rak dinle r verdi ve yeni arnbi yılı türkçe oln-

yicllerine tebr:ilc etti 'D - • 

değişmesi veya d~ğisın . · ~nim bıldiğlm arab! yılın 
..: emesı Türkiyec?e hiçbir zaman· kJm-

seyi alakadar etmedi, hele hiçbir zaman herhangi bir bay
rama vesile olmadı, bir aralık hüviyet cür.danlarmda rumi 
yıl ile birlikte kaydediliyordu, :milldi tarih resmi tarih ola
rak kabul edilince 'O da WlUtulup gitti, binaenaleyh Al
man rRdyomınu11 bugünkü Türkiyeyi tanıdığına ve anlndı
ğına ben inanmıyorum> fak at ey okuyucu sen: 

1 STER t NAN, İSTE R INANMAI 

Şubat 

Sözün kısası 

Romantizm iehassürü 

2 nci Kinnn Resmi ~ne -Kuıın 
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