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Ankara konserlerinden
büyük muvaffakıyetle

dönen eşsiz sanatkâr

H A M İ Y E T
Y Ü C E S E S

Muazzam SAZ Arka-
daşlarile Ses krahçesi

S A F i Y E
ve bestekâr SAL.

H e r A

Krist

Japonyanın Vereeegl Çeva
lokyo hükûmetidün sabahtan akşama kadar süren
bir toplantı yaptı, Imparator Dış Bakanını kabuletti

Barış yapmak

Karada, denızde askerî
harekât devam ediyor

VVashington ve Londrada
Japonların vereceği cevab ber an
beklenmekte, bütün memurlar '

vazifeleri başında bulunmaktadır
Japonya atom bombası yüzünden

teslim otmağa meçbur kalmtş!

tedenberi isitiyorduk. Pots-
damda bir daha tekrarlandı:
Mağlûb de\lctlcrle barış

muahedeleri imzalanmak üzere bu se-
fer eski sistetn kohferanslara başvurul-
mıyacaktır. En tehlikesizlerinden en a-
zılılarına kadar butün yenilmiş millet-
ler, uzun müddet Müttefiklerin isgali
ve sıkı kontrolu altında tutulacak, sı-
rası geldıkce buralarda halk serbestçe
kendine bir hükûmet seçmeğe davet
elunacak, her şey yolunda gitmeğe baş-
ladıği zaman da Müttefikler bu hükû-
metlerle barış anlaşmaları imzalaya-
caklardır.

Gdrülüyor ki harb çıkaran rejimlere
karşı demokraMlcr diyarında zerre ka-
dar güven kalmamıstır. Onun için ilk
kalemde bu rejimler mahvedılecek.
eonra bu rejimlerc ka\nak vazifesi cö-
ren milletler her bakımdan zararsız bir
hale getirilecek ve cn sonra da zararsız
milletlerin sececcği zararsız hiıkûmct-
leıle anlaşmalar japılacaktır. Almanya
ve Japonya gibi harb tanrısına * n çok
tapmmıs olan memleketlerde yukanki
metndun yürütülmSsi en çok raraan is-
«•^rrldi/ -Bornlarda ^Müttefikler yal-
nız her türlu Hprb vasıtalarını yoket-
mek. ekonoraik ve endü'trij cl hayatı
kontrol altında tutmak gibi meselelerle
uğrasmıyacaklar. millî eğitim isleriııe
varıncıya kadar bütun detlct mekaniz-
masını kendi ellerile çe\ ireccklerdir.

Tarihin hiç bir de^inde, hic bir
memlekerte tecrübe edilmiyen bu metn-
dun ilcride ortaya cıkarabileceği güç-
lükleri tahmin etmek şimdilik imkânsız
olmakla beraber. o RÜçlükleri hiç de
azımsamamak gerektiğine inanmalıyız.

Bunlardan baslıcası demokrasi pren-
siplerinin bir hazır elbUe gibi her mii-
letin sırtına geçirilmek i^tcnniesidir.
Almanyayı bir tarafa bıraka'ım, Ru-
manya gibi. Macaristan ve Bulgarhtan
gibi kücuk peykleri ele alahm; Mütte-
fikler buralarını bir müddet beraberce
idare etmek, sonra da halk oyuna bas-
vurarak buralarda demokrasi prensip-
lerini yürütmek istediklerini soylüyor-
lar.

Fakat bakalım onların jürü demesile
demokrasi prensipleri her yerde yüru-
yecek midir!

Şimdi\e kadar bu demokrasi kclime-
si Ruslarla Anglo - Saksonlar arasında
zaman zaman bir tarif ve bir mahivet
buhranına jol açmaktan geri kalmıyor-
du. Rusların demokrasi anlayısını An-
glo - Saksonl.ır demokrasi saymıyor,
Anglo - Saksonların demokrasi anlajı-
şını dn Ruslar geri buluyorlardı. Avru-
panın nazi tahakkümünden kurtarılan
yerlerinde -kurtaranın demokrasi idra-
kine gb'ıe- birbirine aykırı iki sistenı
yürütuldiığü görülüyordu. Potsdam
konfcransından sonra bu ikiliğe nihayet
verileeeği söjlendi. Bıından bbyle i'sal
altındaki memleketler üç Müttefik ta-
rafından beraberce idare olunacak. Av-
rupanın politik yapısı elden geldiji ka-
dar ahenkli bir kalıba sokulacaktır.

Bunda ne dereceye kadar ba^arı elde
edileceğini simdiden bilemeyiz. Dive-
lim ki Ucler aralannda uyııstıılar ve
bütün Avrupa milletlerini avnı idare
ölrüsü içinde yasarmağa muvaffak ol-
dular. I ' bununla da bitmivpcpktir
Halk ovıına basvurulnp da ^crbest hü-
kûmetler secmek zamanı geldi mi. da-
ha büvük bir takım güçlükler orta\a
çıkabilecektir.

Halkın kendi kendini idare etmesi
demek olan demokrasi. muhtelif sınıf-
lar arasında bir meıifaat uzlaşmasına
dayanır. Bu uzlasma yürüdüğu müd-
Hotçe, demokrasi. ^ibhatli bir r€-
jimin büfün imrendirici güzellikle-
rinl kendinde ta«ır. Fakat smıflar
arîs'niaki menfaat ahenfri borulmava
jTİzruttu mu is değisir. Cemiyerin pnlitik
3rapısında aşın saga ve aşırı sola dogrn
kaymalar görulür. Başlıra sebeblerin-
den biri ekonnmik vetersizliklertle saklı
dnran bn aksaklıkları düzeltebilmpk lcin
«lemokra-îiden meded nmmak bir has-
talığı o hastalığm canlı mikrnbile iyi-
Iestir>nek istemeTP bcnzer. Muhtelif sı-
nıflarm menfaatİTi arasında ekonomik
bir ahcngin ifadpsl bilrlijtimlz demok-
rasi. bir memleketle a>=ın sa6 vpva aşın
so! cerpvanlar önünde tntunamîvorsa,
o memlpketfe aksaran çev dpmokras!-
Bîn kendisindpn başka ne olabilir? Böy-
le bir Taztvette düzpltilmesi pereken
nokfa. ekonomik vefprsi7İiJI fldermpk.
•mıf mpnfaatlprini uzlastırmak TC ha-
yat sartlannı kolavlastırmaktır. Bn ya-
pıTamadıÇı takdirde, pemiyet. kendi lç

NADİR NADI
• Arkası 5a. 3, Sü, 4 t» —

Londra 12 (B B.C.) — Tokyo radyo-
su, bugun, Japon kabınesinin saat 14 te
bir toplantı yaptığmı büdırmiştır. Top-
iantjjia ^abipjenü^ . ̂ bütun. «^H^.-hjijy^
buinıîmuştur. Japon kabinesinin Mut-
tefık tekhflerini muzakere ettıği zan-
nedllmektedir. Henüz bu saate kadar,
Müttefik mukabil -şartlannın Japonlar
tarafından kabul edılıp edılmediğine
dair bir haber gelmemiştir.

İmparator, Dış İsleri Bakanını
kabul etti

Washington 12 (a.a.) —• Domeı A-
ansına atfen bir San Francisco haoe-

rınde bıldirildığıne gore, Japon Impa-
ratoru Hirohito bu sabah Dış Işleri
Bakanı Togo'yu kabul etmiştir. Dış Iş-
eri Bakanı, yetkıleri sahasma giren

meselelere aid raporunu Imparatora
sunmuştur.

Askerî harekât devam ediyor
Washington 12 (O.W.İ.) — Green-

vvich saatile 18 de (Türkiye saatile 21)
resmen büdirildığine gore, Japonyanın
cevabı henüz alınmamıstır. Bu arada
Pasifikten gelen haberler, Amerikan
kara, deniz ve hava kuvvetlerinin Ja-
ponyaya karşı taarruzlarına devam et-
tiklerini bildırmektedir.

Japon radyosu askerî harekât
hakkında neler söylüyor?

Wasiımgton 12 (a.a) _ Amerikan
dmleme servisleri federal idaresi bu sa-
bah 7 40 ta Japon İmparatorluk genel
kararsâhınm, Japon ordularmm umu-
mî taarruza geçtıkleri hakkındaki teb-
ığını ya\ ınlamıştır. Az sonra Domei a-

jansı, tebliğin bu kısmımn iptal edil-
mesini istemiştir. Japon tebliğı, bir Ja-
pon derjzaitısınm, Amerikan deniz ka-
filest gemılerinden üçunü batırdığını
tasrih ejlempktedir.

«Ate? kes» emri ne vakit
verilecek ?

New-York 12 (R.) — Müttefik şaıt-
larına Japon cevabı henüz gelmemiş-
tir ve yarma kadar geleceği de pek
zannedilmemektedir. Diğer taraftan,
bugün Washington'da resmen bildiril-
diğine göre askerî harekât en aşağı bir
iki gün daha devam edecektir. Zira,

İmparatornn istifası üzerlne .fapon
tahtına feçeregi söylenen Veliahd
Ahihito'nun, beş sene evrel mektebe

baçladıfı vakit ahnmı; resml

Japon cevabı geldikten sonra müzake-
reler başlayacak ve ancak teslim ve-
sikasının imzası uzerine ateş kes emri
verilecektir.

Mr. Truman bugün sabahtanberi ma-
kamında meşgul olmus ve bir taraftan
Japon cevabmı beklerken diğer taraf-
tan teslim vesikasımn imzasmda cere-
yan edecek safhaların plânlarını hazır-
lamıştır.

— Arkası sahiU S. Sü. 5 t« —

RALIM
Japonya, tarihinin

en buhranlı
devrini yaşıyor

Millelfen, İmparatorun
emirlerine fam itaat

isteniyor
Londra 12 (a.a.) — Son hâdiselerden

Japon milletme malûmat verılmeınlş ol-
makla beraber, Japon haberler aıansı,
savaşın en ciddi anının gelmiş olduğu-
nu mıllote bıldırraiş ve mılletten. tarılıi-
nm bu en korkunç buhranına sukûnla
gogus germesıni istemiştir. Japon a,,an-
sına gore, rhillet, ölum ve kalım > oüa-
rınm tir.'eştıği noktaya gelmiştir.

Ajarısin ilâve ettığine göre, Impara-
tordan gelecek emirleri beklemekten
başka yapacak bir şey kalmamıştır.

Osahi gazetesi, imparatora tam itaat
hususunda ısrar etmektedir.

Buna mukabil, Japon radyosurmn
sözcüsu, Japon milletınin bu buhranı
tebessüml* karşıladığını ve Japonyanın
tesirleri Müttefikler tarafından çok mu-
balâğa edılmiş olan atom bombssile
yapılacak yeni hücumları karşılamak
için iyi hazırlanmış bulunduğunu söy-
lemiştir.

Çindeki Japonlar silâhlarını
teslim edryor

Londra 12 (B.B.C.) — Washington-
dan en son alınan haberlere göre Çin-

— Arkası tchije 3. Sü. 2 de —

Muazzam Amerikan donanmasından bir filo Pasifikte seyir halinde

İstanbul atletizm
birincilikleri bitti

İstanbul atletizm birincilikleri dün yapılan müsabakalarla sona ermiştir. Yukarıki resimlerde sağda, birinciliği
kazanan Elektrik takımma kupa verilirken, solda, Balkan bayrak yarışı nihayetlenirken görülmektedir. Bu raüsabakaların
ve dünkû at yarışlarının ve diğer spor haberlerinin tafsilâtı ıkinci sarafemizdedir.

Amerikada gemi
inşaatı
Birleşik Devletler. dünyanın en muazzam
donanmasına sahib olarak sulh devresine

girmeğe hazırlanıyor
Washington 12 (O.W.l) — Deniz Ba-

kanı Mr. Porrestal, Birleşik Amerika
donanmasi hesabına yapılan gemi in-
şaatmı dün durdurmuştur.

Pasifı'j harbi sona ermek üzere oldu-
ğundan Mr. Forrestal, 56 harb gemlsi
ve 39 yardımcı gemi inşaatına aid
1.200.000.000 dolarlık deni zinşaat prog-
ramının feshinl emretmiştir.

Tarlhte şimdiye kadar görülenlerin
en büyüğü oUn Birleşik Amerika do-
nanması, bu suretle, 1500 ü 4,500,000
ton harminde harb gemlsi olmak üzere

topyekûn 15 milyon ton hacminde ge-
milerlle birlıkte sulh devresine girmeğe
hazırlanrr.aktadır. inşaatı durdurulmuş
olan 95 gemiden maada çıkarma hare-
kâtına mahsus 1,166 küçük taşıtlarra
lnşasına da başlanmaması içln Birleşik
Amerika deniz tezgâhlarma emlr ve-
rilmişt'j.

Son 5 sene zarfmda Amerikan tez-
gâhlan denize 10 zırhlı. 139 uçak ge-
misi, 45 kruvozdr. 370 torpido muhribl,
540 refnkat torpldo muhribi ve 210 de-
nizaltı indirmişlerdir.

Atom bombasının esrarı
Âliıtı Einstein, atomutı tabiatin (evkinde

bir kuvvet olmadığım, söylüyor

Rus - Japon

Lac Saranao 12 (O.W.İ.) - Büyük
âlım Albert Einstein, dün cAlbany
Tünes Union> gazetesinln muhabirile
yaptığı bir gorüşmede atom kuvvetini
kontrol etmek ve sınaî gayelere kullan-
mak için çok seneler çalışmak icab e-
deceği kanaatinde oldugunu söylemiştir.

Einstein, atom kuvvetinin smal ga-
yerlere kullanılmasmı tacil edebilecek
Uranlum'dan başka diğer maddelerin
de bulıonabUeceğini ilâve etmiştir.

Einstein'a göre. atom enerjisl ta-bl-
atın fevkinde bir kuvvet değildir. Atom
enerjisini lnkişaf ettirmekle llim, tabi-
at fevidndekl kuvvetten hiç bir şey al-
mamış, ancak güneş çualarının reaksi-
yonunu taklid etmiştir. Atom kuvvetl,
benim Saranao gölü üzerinde kürek
çekmem kadar tabii bir şeydir.
Atom bombasının atıldığı yerler

yıllarca tehlikeli mi oluyor?
New-York 12 fR.) — Atom bombası

hakkında Eeşredllen tebliğde bazı en-
dlşeler izale ediliyor. Hiroşima Uzerine
atılan bombadakl radyo aktlv kuv\-et
dolayı«lle bu şehrin 70 sene tehlikeli
mmtaka olacağı doğru değildir. Bom-
ba yüksekten atıldığı içln. radyo aktif
kuvvet dağılmakta ve yerde toplarıma-
maktadır.

Atom bombası ve müstakbel
dünyanın emniyeti

Londra 12 (a.a.) — Observer'in dip-
lomatik muharriri Başkan Truman'ın
nutkunun önemini kaydederek kontrol
çareleri bulununcaya kadar atom bom-
bası esrarımn gizli tutulacağına aid
sözleri dikkatle incelenmektedır. Mu-
harrir bu sözleri muazzam n«ticeler
verebilecek gibi görünen, iki memleket
arasmdaki yeni siyasetin bir tezahürü
olarak trlâkki etmektedir.

Açığa vurulan sırlar
Londra 12 (a.a.) — Ingiltere 1944 a-

ğustosurda Almanlar tarafından atom
bombasile yapılacak bir hücum ihtima-

line karşı hazırlanmıştı. Şimdi açıfa
vurulduğuna göre, o tarihte Londra

— Arkası sahife 3, Sü. 2 da —

Ruslar Kore'ye
çıkarma yaptılar
ve iki limanı işgal

ettiler
Moskova 12 (a.a.) — Bu akşam neş-

redilen So\-yet teblığinde bıldırildiğins
göre, Sovyet deniz birlıklerıle çıkaraıa
kıt'aları Kore'nin kuzeyinie Yujü v,e
Raşin limanlarını işgal ermi^erdir.

Sahil bolgesinde 15-30 kilometra
ilerleyen Sovj'et kıt'aları iki şehir ele
geçirmişlerdir. Bunlardan birı Mishau
şehridir.

Baykal ötesi bolgesinde motörlü Sov-
yet kuvvetleri Kinghau dağ sihilesinin \
yamaelarına varmışlardır.
Kızılordu Mançuryada üç koldan

UerliyoT
Londra 12 CBBC.; — Moskova rad-

yosu Mareşal Vassilewsky komutasında-
ki 3 Sovjet ordusunun, Mınçuryada üç
koldan ilerlediğini söylemektedir.

Şiddetli muharebeler
Washır.gton 12 (a.a.) — Bugünkü Jâ

pon tebliği, Mançuryada Japon kuwe
lerile Kızılordu arasında şiddetli
pışmalar cereyan ettiğinl bildlrmiştir.

Yeni siyasî meseleler
Londra 12 (a a.) — Observer gazete

— Arfcost Sa. 3. Sü, 4 te —

Kadın — tstersen çantama bak!.. Dün verdifin
gitti...

Erkek — Ülen, bu gadar parayı nittin de erittin be?. Gadua mı̂
sın, atom musun, anlayamadım tövbeler olşun...


