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Yurdıın her köşesine hususî rkipler
jrönderilmk suretile yapılan njahallî tet-
kik ve derlemeler ve muhteiif dillerden
yayınlanan seçme eserlerdcn bilgi top-
lanarak hanrlanmaktadır.
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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 kraliçesi

S A F i Y E
ve bestekâr SALÂHADDİN*

H e r A k ş a -r.

Kristal

Bütün Heyecan Ve
"Atom bombası, ya harbin veya

dünyanm sonu olacaktır,,

Amerika, Atom bombasını
kullanmak için dört ay
müddetle tereddüd etti

Amerikahlar: "Bu bomba başka hiç bir mületin elinde
yoktur, harb sahasında hâkimiyet kazandık,, diyorlar

Papa, teessür içindeîBorobaya
güven olmaz!

ıknatısh mayinle başlajan
•ve atom bombasile sona
ereceği anlaşılan bu harbin

teknik alandaki başarılaıına daiv bir fi-
kir edincbilmek için, meşhur yüz sene
mııharebelcrinin hep okla yapıldığını
hatırlamak kâfidir. Barut atc.şinin balis- j
tik alanında Türkler tarafından ilk defa '
kullanıldıgı 1453 yılı, yeni çağlara baş- j
langıc noktası olnnıştıır. Bununla bera- }
ber Onsckizinci yüzyıhn savaş tekniğile j
Ottfccşimi, Onaltmcı veya onyedincinin- j
ki arasında göze çarpan bir fark yoktur. ]

Napoleon da XIV. Louisnin kullandı-
ğl barb aletlerile dövüşiirdü. Genc cvını-
huriyet gcneıali, İtalya muharebcleri sı-
rasmda dünyayı bayran bırakan üstün-
lüğünü cmrindcki kuvvetlerin taban kuv r

vetine borclu idi. İki giinde askcrlerini
normale kıyasla otuz kırk kilomctre •
lazla yttrütmekle. o, düşmanının plânla- j
rını altiist ediyor. ordusıına ıımulnıadık j
laferler sağlayordu. 1786 da MongoUier j
Kardcşlerin uçıırduğu balondan asker- j
likte faydalanabilmek için tam seksen
yıl beklemck gcıekmisü.

Şu altı harb yılı içinde başarılan ve
tatbik alanına konulan fen harikaları,
tarihin yüzlerce yillık kavgaları boyunca
göstcrilemiyen yeniliklerden daha bü-
yüktür. Havacılıkta. denizcilikte, uHştır-
ma işlerinde, fizik - kimya alanıııda. he-
kimlikte ve cerrablıkta öyle ilerlemeler
kaydedilmiştir ki. bunlardan bir tanesile
bütün bir nesil haklı olarak övünebilir.

Polonya üzerine ilk Alman hava taar-
ruzları ba«ladığı zaman saatte beş yiiz
kilometre yapan av uçaklan cn iyileri
sayılıyordu. Bujrün luzı yedi yüz kilo-
metreyi a^an bonıbardıman uçakların-
dan bahscdiliyor. Londra ü^erine atılan
yarun ton ağırhğmdaki bombalardan
halk dchşet duyııynrdu. Aradan üç yıl
geçmeden*İJigilizler iki tonluk, dört ton-
luk, sekiz tonluk bonılıalarla o dehşctin
kat kat fazlasını A'manlara dııyıırdn-
lar Şinıdi Japon adalarına salıverildiği-
ni duydugutnuz on tonkık atom bomba-
larından yirmi bin tonlnk patlayıcı mad-
de tesiri elde edildiğini ö^reniyoruz. Sa-
dece bu farkı cle alsak. altı yıl içinde
kaydedilen ilerlcme nisbetinin derecesi
hakkında doğnıya yakın bir fikir edine-
biliriz. Bugün bir Japon şehıine atılan
bombamn orada yaptıgrı tesir. 1940 yılın-
da Londrada patlayan bir bombamn te-
sirine kıyasla havsalaya durgunluk ve-
recek kadar büyüktiir.

Denebilir ki can kayştı<;i1e büfiin ener-
jisini bir araya tnjıiayan insanlık, altı
yıl içinde, asırlar Sjoyıınca basaramıya-
cağı işler başarmış. tcknik imkânlarınm
seviyesini müthiş bir hızla yükseltmi?-
tir.

Atom boraba^mm ilkönce Japonyada
ve sonra milletlerarası münasebeıîeıinde
uyandıracağı tesirlere dair inrelemclerde
bulunan Ando-Sakson gazeteleri çok
iyimser düşüncclcr ileri siiriiyorlar. Ja-
ponyanın dayanma ciirü çabucak kırıla-
cak ve atom bombasırun sırruıı ellerinde
tutan büyük dcmokrasi devletleri, bun-
dan |bby!e zorbahğa kalkışacak oyunbo-
Eanfen kolayca yola getirebileceklerdir,
deniyor.

NADİR NADİ
— Arka.*ı Sa. 3, SU. 4 te —

Atom bombasının kallanılmasına

Potsdam'da karar verildi

r Y A R I N

SIRÇA KÖŞK
CEMAL NADİR'in

büyük renkli
karikatürii

İlk defa olarak Alınanya harblnin son günkrinde kullanılma|a
başlanan 10 tonlnk bombalar

NeW-York (R.) — Atorn bombasının
kullanılması Amerika tarafından nisaıı
başındanberi tetkik edilmekteydi. Fakat
halen Dış işleri Bakanlığmda bulunan

James Byrnes. Başkan Truman'a süâ-
hın lcullanılmanıası lâzım geldığini, zira
bu müthiş tahrib vasıtasının harbi .̂kıl

— Arkast sahije 3, Sii. 6 da —

Parti Grupu
dün toplandı

Dış İşleri Bakan Vekili dış politika
olayları ve Türkiyeyi ilgilendiren

konular üzerinde izahat verdi
Ankara 7 (a a.) — C. H. P. Meclis

Grupu Başkan vekilliğinden:

C. H. P. Meclis Grupu genel kunılu
7 '8 1945 salı günü Başkan vekili Balı-
kesir rnilletvekili Gl. Kazım Özaipm
başkanhğında toplandı.

Oturuman açılmasını müteakıb kür-

süye gelen Dış İşleri Bakan vekili Nu-
rullah Esad Sümer, son grup top'.antı-
sındanber; cereyan eden dı? politika o-
laylanm \e bunlar içinde Türkiyeyi 1!-
g-ilend:ren konular üzerinde etraflı !rap--
larda bulunarak alkışlarla kar?ılandı vc
gündemde başka madde bulunmadıgm-
dan otunıma son verlldi.

Japon
kabinesi
toplandı

Tokyo'ya yeni bir
iiltimatorn verileeek

Atom bombasının atıldığı
sehir toz ve dumandan

hâlâ görünmüyor

Londra 7 (B.B.C.) — Tokyo radyosu
bugün, Japon kabinesinin toplandığuıı
bildirıniştir. Bu kabine tcplantısmda ne-
ler konuşulduğu hakkında malûmat ve-
rilmemişse de, atom bombası hakkında
görüşmeler cereyan ettiği kuvvetle tah-
min olunmaktadır.

Japon radyosu ne diyor?
Çungking 7 (».a.) — Tokyo radyosu

ıas:tasile yayınlanan Japon resmi teb-
liğinde şöy'.e denilmektedir:

«Hiroshima'ya karşı yaptıkları hava
akmında Amerikahlar tarafmdan yeni

— Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te —

Tifo, krallığın
kaldırılnıasım

istedi
Aniara 7 İR.) — Belgrad radyosu-

nun bildirdiğine göre, Mareşal Tito
bugün söylediği bir nutukta Krallığın
kaldırılmasını istemiştir. Tito. Yugoslav
antifaşist meclisinin buna daha evve!
karar verdiğini, ancak geçen yıl Lon-
dra hükûmetile yapılan aniaşma iize-
rine bu kararm akim kalmış olduğunu
belirtmiştir.

Genel af ilânı
Londra radyosu 7 (B.Y.U.M.) — Tito,

Yugoslavyada umumî af ilân etmiştir.
Buna Nediç ve Mihailoviç ile işbirliği
yapanîar da dahildir. Fakat Ustaşilerle
faşistler bundan faydalanamıyacaklar-
dır.

Petain'in muhakemesi

Petain davasma aid ilk resimler: Mareşal Petain (ortada), Paul Reynaud fsağda)
ve mahkerae reisi (solda) muhakeme esnasında

— reîgra/Zor 3 üncü sahijed* —

Atom enerjisinden faydalanma yolunu bulan ve atom bombasını ihtira eden Ingiliz âlrmlerl
Sir. J. J. Thomson Dr. Ch.v Darvü» Prot J. Chadwick

Atom kudreîi devri
başlamış bulunuyor

Kömür, su ve benzin, yerlerini
bu kudrete terkedecekler

Bütün endüstri metodlarını
kökünden altüst oiacağt antaşthyoı

NeW-York 7 (R.) — Amerikan sanayi
mahüüerinde, atom bombasuıuı esaSırj
teşkil eden prensipin bütün endüstri
metodlarını altüst edeccği ve atom kud-
retinin kömür. su ve bcnzinin yerini
tutacağı kanaati hâkimdir. Bu surstle
bilhassa hava, kara ve deniz ulaşürma-
larında büyük değişiklikler meydana çı-

kacaktır. Meselâ bir otomobil atom fcud-
retile binlerce kilometrelik bir sürat d -
de edebüecektir.

Diğer taraftan atom bombası bildiği-
miz harb usullerine bir nihayet ver-
mektedir. Çünkü yalnız bombalan de-
ğil, fakat torpilleri, obüsleri ve piyade

— Arkast sahije 3, Sü. 2 d* —

Tarihî bir sahne: îngiliz resmi sözcüsii Flensburg'da Alman de^'letinin filen yok
olduçnnu Amiral Dönitz'e ve Alman hükûmeti azalarına tebliğ ediyor

Âlmanyada intihar
salgını başladı

•a dair
yeni tafsüât

Nasıl yapıldı,
nasıl tecrtibe

edildi?
3 mil mnrabbaı saha dahilinde her
şcy mahvoluyor. infilâktan hasıl
olan hava sarsmüsı 430 Km. den
duyuluyor. neşrettiği ışığı 200

Km. den körler bile farkediyorlar

New-York 2 ( (Radyo) — Atom b o » -
basmın esas kısmı bir golf topu kadar
küçüktür. Bomba heyeti umumiyesiie,
şimdiye kadar ©n kuv^'etli bomba olarak
bilinen ve İngiliz hava kuvvetleri tara-
fından kullanılan on tonluk bombanın
2000 misli tahrib kudretine maliktir.
20,000 ton dinamitten daha fazla tahribat
yapan atom bcmbasırun yıkıcı kudreti,
1000 uçak tarafından 5 gün ardı ardına
yapılan hücumlarm yaptıkları tahribata
muadildir. Ingiltere uçak imalât ba-
kanhğmm bir temsilcisi, dün akçam
yapmış olduğu beyanatta atom bomoa-
sının, 2000 kiloluk bombalardan on defa
daha küçük olduğunu söylemiştir. Bu
zat şunları iîâve etmiştir:

— Arkas\ sahije 3, S&. 5 te

Mareşal Sfalin'm ve
General Eizenhower'in

demeçieri
Stockhobn 7 (a.a.) — France-Prsss

ajansı bildiriyor:
Berlinden geieri haberlere göre, Pots-

dam konfeıansı neticekrinin yayınlan-
— Arkmi sahife 3, Sü. 3 de —

Petain
Davastmn

Mçyüzü

Paul Reynaud
nun

Hatıraları
Yarın başlıyoruz

İkinci Dünya Harbinin gizli ka-
lan safhaları, Fransa harbinin
ilk gününden Fransız cephesinin
son yıkıntı günlerine kadar geçen

gizli kapaklı bütün işler
Eski Almanya — Bana niyct, sana kısmet!..


