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MEDENiYETiN ACI KAYBI
Telsiz'in babası
Atatürk'ün
Markoni
öldü
1. lnönünün
MEDENiYETiN

ACI

KAYBI KARŞISINDA

telgrafları
den Dış işler bakanı Dr. Tevfik Rüşzini ziyaret e
.
Dost Sovyet Rusya mer k e
k e crı B. Şukru Kayanın Odesa tarı.
Partı gane1 se r
d
k"
tu Aras'Ja iç işler brıkanı ve
1 haber alarak yazmışttk. Yukarı a ı
k'ıyle lstanbulıı donduklerını dun telefona
d k ndilreini karşılıyanlar arasınd a Cö•
resimde bakanlarımızı Galata rıhtımın a e
rüyorsunuz.

--

Çin de

Başbetke

Moskova
Dönüşü

Falih Rılkı ATA y

Dün lstanbula dönen Dı.t ~~.İç
ti
bırhgın·
b akanlarımız Sa vye er
d
e
deki seyahatlerinden sohnt l~:':.
memnundurlar. Bu seya ~
..
ve go·
savyet dostluğunun yenı ba •
nülden bir tezahürü olduktan f
ka gerek iki dış bakanınırn temk
muz 15 nutuklarında ve ger:
temmuz 17 resmi tebliğinde f u
f men a·
dostluğun iki mem1e k e ın
atleri ve cihan barıtı bakımlarbı~t• • • b" daha tes ı
cl an ehemıyetını ~r .
t:tmeye hizmet etmıştır. ....•..
İki dı• bakanı ismet 1 00.?u lnu~
Kamutay:I' nutkun d a k"1 b'ır c.um
T .. esı·
L
•
l
d'
il
UfR •
ni ıözbaşı edinmıt er ır:

Savyet do•tluğu iki me..ml.e":ıl ~
litika•ında daimi bir amıf~ ar~k'
L' ·
un ı ı
kalacaktır.,, B.
ıtvın~ . t hlil
memleket münasebetlerını a ..
eden kıymetli fıkralarını bu mku·
d
her es
nasebetlerden b a h se en
8
uzun müddet hatırlayacaktır.d .u
Kara enız
. . d
• 'zin
dostluk netıcesın e
havzasında ve memlek~t1~rımı ve
bulunduğu bölgelerde ıstıkrartur·
·· d bu .mut
'
. · vucu
huzur vazıyetı
l ınin·
bu dostluk umumi bar~t ~~s ~ınuf·
de birinci derecede a~ı ~·naae·
tur. Aynı dostluğa huwıı f~ Rüt·
1
bet vaziyeti veren D!. 1,~Kv
lı LJ1
A
d
.
t'
kı.
arı•
"'
..
t u ras
emıt ır
·
~ b' an·
teahhüdlerimiz. ne a•_!ıe~o,,:bine·
IQ§mayı, ne de huwıı
. Bu·
zonları ihtfoa etmemekted!~·
. ·n
. . · Jıgerını
nunla beraber b ırımız. almadık
mukadderatına yabanc_ı ~ J,,.tlu·
ve kalamayız.. Bunun ıçın kefme·
iumuzu hu•u•i müna•ebetkl değil
leriyle tao•il etmekte ha ı
mıyız. ,,
türk •
Resmi tebliğ en baıta
beri
savyet dostluguw nun 16 yıldan f
b"'f"n sa·
enternasyonal hayatın . d.~ 1. ve
halarmda imithan geçı~ .1 ~ n~aın
iki memleket menfaatlerı ıçınw
kıymetini ishal etmif oldugu~~
kaydediyrodu.
Dostluğ~ını~:ini
Milletler cemiyeti prensıp ek
1
muvaffak kılmağa Y~.r~.unsfa~ef·
ve herhangi bir tecavuzu a
b'
.k
. S vyetler ır·
vı etmemek azmı
a
. r ...
liği ile Türkiye arasında iıbır~f:
nin esaslarındandır. Aynı te ıg
. t'ın barıpn
enternasyonal vazıye
parçalanmazlığı ve kollektif. er·
niyet bakımından hususi endıte.ker
.. ı zı •
'Vermekten geri kalınad ıgın
retmektedir.
Sali.hiyetli bakan lar Savyet
.t
birliği ile Türkiye arasındakı e·
zadsızlık çarlıkla sultanlık ara·
'
· taın
•ındaki daimi
tezad ha l"ının
aksi olduğunu iıaret etmekt~ ~~
bu hakikatin iki memleket . İ
Y• ınlarmın şuurlarına kadar •t e·
di
i tesbit etmekte haklıdırlar..
·b" ınıl·
Zaman inkılablarımız gı 1
let rımiz arasındaki sıkı alaka ve
ıev nin J,..h 'ne geçti ve lehine ge·

1

Harp şiddetle
devam ediyor
Çin • japon hadi esi hala butiın gerginligini muhafaza etmektedir. Dün
muhtelif kaynaklardan alınan haberlere göre, Çinde başlıyan. harb. şiddetle.
devam etmiştir.
Bir habere göre Nankindeki japon
bi.ıyiık elçisi ve japon ıleri gelenleri hareket için hazırlıklara başlamışlardır.
Dun Çin hadiselerine dair gelen en
son haberleri üçüncü sayfamızda bula·

Ankara, 20 (A.A.) - Büyük alim Marconi'nin ölümü
münasebetiyle, Reisicumhu~
Atatürk tarafından Marconı
ailseine ve Başvekil İsmet İ
nönü tarafından İtalyan hükümeti reisine aşağıdaki telgra~
lar çekilmiştir:
M arconi aile i
Roma
Butün insaniyet, uğradığınız
kaybı acı bir wrette his etmekte·
dır. Bu elim felakette Büyük

Marconi'nin hatırasına karı• mÜ·
teheyyiç ta&imlerimle beraber
bütün sempatimden emin olmanı·
zr rica ederim.
KEMAL ATATURK

Ekselans Benito Mussolini
ltalyan Hükümeti Reisi
Büyük Marconi'nin ölümü bü.
tün medeniyeti yasa koymuştur.
Vatanlarının en acı hissesini aldığı bu ya.1a cumhuriyet hüküme·
tinin aamimi aurette İftirak et·
melde bulunduğuna emin olma.
lannı ekıelan.11nıdan rica ede·

rim.
iSMET INôNO

Roma, 20 (Hususi) - Telsiz telgrafın muhterii, tanmmıt büyük
alim Guglielmo Markoni dün gece aabaha karşı bir kalb krizinden
sonra ölmüştür. Bu ölüm bütün balyada ve medeniyet dünyasında büyük bir acı uyandırmıştır.
Guglielmo Markoni, henüz, 63
idi. Ve sıhati tamamiyle
yerinde idi. Son zamanlarda tekrar fenni sahada çalışmalar yapı·
yor ve onun böyle birdenbire öleceği kimsenin aklına gelmiyordu.
yaşında

Evelki gün çalışırken ufak bir ra·
hatsızlık hissetmiı ve dogru evine giderek yatmıştır. Rahatsızlığı biraz
sonra artmış ve tanınmış ilim, Musoliniye vermiş olduğu bir randevuyu te·
hir etmek mecburiyetini hissetmiştir.
Kriz sabaha karşı son haddini bulmuştur. Çağmlan doktorlar mukadder
akibetin önune geçememişler ve nihayet telsizin babası sabaha karşı gözle·
riııi hayata kapamıştır. Markoninin öl·
düğü sabahleyin etrafında duyulur duyulmaz halk müteveffanın evinin önüne t
toplanmış ve 1'urada muazzam bir kala·
balık hasıl olmuştur. B. Musolini Markoninin evine giderek müteveffanın naşı

lacaksınız.

Türk - İsveç dostluğu

önünde eğilmiş ve dul zevcesiyle ailesi erkanına taziyelerini bildirmittir.
Guglielmo Markoni için milli cena.. 2 •

o

2

Telsizin
ze

babası

Guglielmo Marlconi

alayı yapılacaktır.

Bütun ilim akademilerinden taziye
telgrafları gelmektedir.
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lsveç dış işler bakanı ile Markoni'nin hayati
B. Ali Çetinkaya arasında
samimi nutuklar söylendi .
B. Ali Çetinkaya diyor ki:
' ' - laueç tekni•iyenleri bilginlerini oe en·
düatriyel·
le r ini en
'YÜkıek dereceye kadar çıkar·

Bugün ölümiyle bütün medeniyet, ilim ve İnsanlık dünyasını buyük bir y...
ıürükliyen Markoni Güğlielmo Hertz dat galannı ilk defa olarak ve telıi:z telanıf
çekmekte tecrübe eden ve muvaffak olan bir alimdir. Bir italyan baba ile lrland.ılıı
anneden doğan Markoni bütün inıanlığın malı ohnuıtur.
Markoni ilk defa 10 mil meıale üzerinde yaptığı tecrübeleri ıonradan bimt
on binlerce kilometreye çıkarnuı, Cenova limanındaki yatından telsizle, Avuhtralyada Sidney belediyeıinin elektrik lambalannı yakmağa muvaffak olmuttar.
Marlıoninin hayatına ue ihtiralanna dair genİf talıilôtı reaimleri,le
b~raber •ekiz.inci •aylamız.Ja bulacak•ınız.

1 Yeni

kağıt paralarımız 1

rnııtır.

Türkiye l•oeç
miihendi•lerini
ve tekni•iyen·
lerinin yardım·

.. ,

larını i.ıemek1e l•veçin bu u-

·

w •

Bu ölüm bütün medeniyet
dünyasını yasa koymuşf ur

B. Ali Çcinkaya Ergani hattında tetkikler yaparken

zun azminin •e·
merelerind e n iatilad eyi bilrni.ftir.

Stokholm, 20 (A.A.) - İsveç ajansı bildi~~y?.r: .
Hassel Backen yaz lokantasrnda, İsveç ~ukumeh: Bay Ali Çetinka'/a §erefine bü~k. bir a~ıam ziyafeti verm•!. v~ bu zı~~fette ~·.Ali Ç~
t' kaya ile maıyetındekı zatlardan batka Turkıye elçısı 'Ve elçılık erkaın lsveç dıf bakanı 8. Sandler, münakalat bakanı 8. F orsund, müdaf~~ bakanı 8. Nilaaon ile bakanlıklar yuksek memurları ve birçok end .. stri mümessilleri hazır bulunmuştur.
u Ziyafetin sonlarına doğru, dış bakanı 8. Sandler &fağıdaki nutku
ıöylemitıtir:

''-Ekselans,
Türkiye cumhuriyetinin bir
ınüınessili ııfatiyel sizi burada ls(Sonu 7.

incı

say/ da)

ecektir. Fikir ve hüriyet savaşla
ç ın kahramanlık hatıralarına
. 'd e ankrınrışan bir münase bel, gıtgı
a:e kuvevtini ahr ve öyle de olmuştur.

su

·-----· ··-

Bugün
12

sayfa

Yeni kağıJ paralarunızrn Londrada yeni harflerle yakında ba.,laağm ı yazmı§lık. Burada yeni beı liıalıkların birer nümunesini gorft.
yorsunuz. Yukarclaki re•İm paranın bir tarafını, aşağıdaki :reıim iu
diğer tarafını

gÖ•termektedir.

\J
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BiR MEMLEKET GEZINTISIN DEN NOTLAR

1

1

Ankara -Samsun
arasında yolculuk
afm uzunu çekilmez, usandırır; işin uzunu çekilmez, yıldırır;
aşkın uzunu çekilmez; bıktuıp usandırır; Hatta bayatın • ba·
zı ahvalde - uzunu çekilmez, yük olur ve yıpratır... Fakat yolun uzu-nu hiç çekilmioyr. Hem bıktırıp usandrrıyor, hem de yoruyor ve

L

yıpratıyor.

Ankara ile Samsun arası trenle tam otuz üç saatlik bir mesafe.
dir. Bu otuz üç saati, üç metre murabbaı bir kompartimanda otur makla veya eni bir metreden az
koridorlarda aşağı yukarı dolaş makla geçireceksiniz. Bu oturup
kalkmalara okumak, yemek, içmek, düşünmek, hulya kurmak,
esnemek, uyumak, hatta hafif tertib şarkı çağırıp ıslık çalmak fasıl
larını ilave etseniz dahi, bu uzun
yolculuk saatlerini gene kolay kolay öldüremezsiniz.

Türk Hava Kurumu Yar Başkanr B. Feridun Dirimtekin lnönü Hava Kampında
•• nönü hava kampındaki talebe sayısr
bu sene 1.'iO dir. Geçen sene 80 di.
Gelecek sene, aynı artış nisbetini muhafaza ederek nihayet 250 veya 300 olacağını tahmin edebiliriz.

Bu mikyasla, lnönünün gelcıeek
neki mevcudunu hesab ettiğinizi
yan, eğer Türkkuşunun sal~hiyetli
memuru ise, tahmininizdeki yanlışı

sedubir
der-

hal düzeltecektir.
"- ... fakat ~u yapılmakta olan binaları

görüyor musunuz? Bunlar buraya toplanacak olan yüzler değil, binler
kurulmaktadır.

için

Her yeni hayat gibi, İnönünün boş

inönünde büyük
Ha'Ja şehri
Kuruluyor
nı görmeye gelen
analar
babalar,
talebelerini seyre gelen öğret menler, yeni Tür-

kiyeyi
anlamak
istiyenlerden yüz-

ve sessiz meydanları da bir hava
kampı haline ge-

de yüz cumhuriyetin eseri olan
kanadlannuş türk
neslini tetkik etmek istiyen yabancılar ve niha-

tirilmek kararı verildiği zaman burada geniş inşaata
lüzum görülmüş
tür. Cumhuriyetin
memlekette
yerine koymak is-

yanıbaşmdaki güzel binaları

görünce:
"- Siz, fabrikalarınızla beraber güzel
şehirler de kurmuşsunuz. Bir taşla iki
kus ..... demişlerdi. İnönü sırtları için:
" - · Burada mi.isaid hava cereyanları
vardır. Buraya bir hava kampı kurulur,. diye verilmiş olan mütehassıs ra·
porunu verirken, Anadolunun bu tarihi
kösesinde bir hava şehri kurulmasına
yol açtığını acaba düşündü mü dersi-

duracaklardır.

İnönünün

hava

İ

n o n u Kampında
öğretmenler ve üyeler
inönülüler için bir kazanç

Eskişehir

tayyare mektebi ve oradaki havacrhk tesisatı ile İnönünde kurulmakta olan tesisat, biTibirine komşu
dur. Memleketin tam ortasında biribirine yakın iki yerde türk bavacılrğınm
iki merkezi elele vermiş oluyor.
~'**

• nönünde kurulmakta olan binalar
şimdilik 6 tanedir. Bunların içinde boyu 90 metreyi aşanlar da var. Yani buradaki altı bina, büyük bir kasaba
kadar geniş olacak.
Bu binalar. İnönüne şarktan girildiği zaman şu şekilde sıralanmıştır: Tamirhane ve depo, yemekhane ve dershane, kız talelıe koğuşu. bürolar, erkek
talebe koğuşları.
Buralar, asrrlardanberi çimento ve
beton yüzünü ilk defa görüyor. Binaların hepsi betondur.
Etraflarına güzel

1

bahçeler yapılacaktır. Ağaç burada çok
kolay yetişiyor. Çünkü su boldur. Kampın yanı başından

bir dere ve suyu her
zaman buz gibi olan bir pınar var. Yahakikat
ağaç, ne-

Bura<la İnönü nahiyesinden 80 kayapılışı

kaynağı

muş. İnşaatta dolgun ücretle

ol-

amelelik

yapmak onların hiç ummadıkları bir
Bir ustaya sordum:

iş.

"- Siz burada bu kadar güzel binalar

yaptıktan

sonra nahiye merkezinde

de buna benzerlerini kuracak
" - Bizim

bu kadar

yok ki... Amma,
yc

birkaç

şöyle

kişi

nusmız?

bol

paramız

büyücek bir

şey

beraberce oturmı
Hele buraya ar-

düşünmüyor değiliz.

tck gelen giden çok oluyor. Bir otel
yapsak da iyi olacak.
Ustanın dediği gerçekten doğrudur.
Buraya bir otel yapılsa iyi yaptlacak.
Burasr, hele gelecek seneden sonra birçok ziyaretçi toplıyacak hususiyette bir
hava şehri olacak. Çocuklarının uçmasr-

•••••••••••••••••••••••••••• ••
•
•

:
Biz, lnönünden ayrılacağı: mız gün elektrik tesisatı yapıl• masına başlanmıftı. Burada
• bütün enerjiler bir arada bir• leşiyor demektir: evvela tabiatin enerjisi olan fasılasız rüz.
• gar, insan gücünün en şahane
: enerjisi olan uçmak ve fennin
• enerjisi olan elektrik... Bura: larda yeni bir hayat ve lıare• ket doğmaya başlarken elek: triğe olan hasreti gördükten
: sonra, gönül, Kütahya san: tralını o kadar çok arıyor ki...

•

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

•

·· ··· · ·· · Yazan:·········

Cemal Kutay

bir

şehri yapıl

masına

yapıpta

niz?

a .,,,.ıe calrsıvor. Binaların

unun yanındaki kompartimanda
dört beş arkadaş mükemmel bir
çilingir sofrası kurmuşlar. Caketler atılmış, yakalar çözülerek göğüsler, bağırlar açılmış, gırla muhabbet ve kahkaha. Ne de ç.ok çeş.idli ve biribirine
uymıyan mezeler hazırlam ı şl ar. Sardalyadan salatalığa, yaprak dolmasmd1n
balık ezmesine kadar her şeyler i
vaı·.
Pençerenin öniindeki müteharrik t bladan başka kanapelerin, bav~lların
üstleri de meze tabaklariyle donatılmış .

mek ve yeryüzü·
ne, yerüstünden
bakmak istiyenler İnönünü dol·

birlerin arkasında
bir inşa pro1esı
görürsünüz. Çünkü hiç bır ışımizi
çadırla veya baraka ile görmek
istemiyoruz. Bu
prensipin yabancı gözlerde takdir uya~
dıran nice misalleri vardır. Pancar ekı
mi üzerinde etüd yapmaya gelen alman profesörler, şeker fabrikalarımızın

dar

B

yet yazm, yorgun
asabını dinlendir-

tediğ i bütün ted-

ni hayalimizdeki Anadolunun
olmuş bir köşesi: bol su, bol
şe. hareket ve kuş sesi.

Biz, raylar üzerinde akıp giden tirenlerin kadife döşeli rahat komparti manlarında böyle sıkılıyoruz. Ya bu
hatlar yapılmazdan evvel, yani pek yakın zamanlara kadar bu yollarda atlarla veya kırık dökük arabalarla yolculuk
eden vatandaşlar; acaba ne çileler çe •
kerlerdi?
Can sıkıntısını gidermek için kompartımanları gözden geçiriyorum. Bitişik kompartimanda gördüğüm manza .
ra şu: ak sakallc iki ihtiyar yumurta
tokuşturuyorlar! önlerindeki bir tabak
dolusu yumurtadan yarısının iki uçları
çökertmiş. Adamcağızlara hak verdim. Nasıl vakit geçirsinler?
Öteki kompartimanm perdeleri inik.
Tecessüs iyi bir şey değil ama, ne ya •
parsın, perdenin aralığından gözüm i çeriye kayıverdi: bir genç çift, biribirlerine bayğın baygın bakarak tatlı
tatlı konuşuyorlar. Kendi knedime "iş
te dedim, seyahatleri dünyanın öbür
ucuna kadar uzasa dahi usanç getirmelerine imkan olmıyan yolcular.,,

şimdiden

karar verilmiş gibidir. Mesela gelecek sene buraya bir
sürü hangar da yapılacaktır. Bir tamir
atelyesi, planör inşa atdyeleri Esld~e
hirden uzak olmcyan İnönünü Eskişe·
hir ile birleştiren güzel yollardan sonra
Eskişehirdeki hava tesisleri, burada yapılanlarla birleşince
koskoca bir hava
şehri meydana gelecek.
Biz, İnönünden ayrılacağımız gün
elektrik tesisatı yapılmasrna başlanmış
tı. Burada bütün enerjiler bir arada birleşiyor demektir: Evvela ta biatin ener·
jisi olan fasılasız rüzgar, insan gücü. nün en haşmetli enerjisi olan uçmak ve
fennin enerjisi olan elektrik ... Elektrik,
inanmrz ki en çok bu yayla gecelerine
yakışacaktır. tnönünde yakında gece U·
çuşları başlıyacak. Onun için yelken
pl!'inörlerinin hnalandığı yüksek tepeye kadar elektrik tesisatı yapılacaktır.
Bu tepeler, yüzlerce kilometrelik yerlerden gözüktüğünden İnönü gecelerinin ı~ığı, buradan geceleri geçen trenlerden tutunuzda Eskişehirden, Bozöyükten ve yüzlerce köyden gözükecek.
Buralarda yeni bir hayat ve hareket
doğmaya baslarken elektriğe olan hasreti gördükten sonra gönül, Kütahya
santralını o kadar çok anyor ki ... Işık
lı Ti.irkiye, bizim için ne büyük ideal
olduğunu ve bize neler kazandıracağını
İnönü aydınlandrktan sonra daha iyi

1

İçlerinden biri tanış çıktı, kapının
önünde beni görünce elini sallıyarak
içeriye çağırdı.
- İyi ama be kardeşim, dedim, gü·
nün ortasında ve bu sıcakta böyle şişe
ler dolusu rakı içmek sizi sersem et •
mez mi?
- Zaten sersem olacağımız kadat
olduk, dedi, İzmirden geliyor, İstan •
bula uğrıyarak Samsuna gidiyoruz.
'Günlerden beri trenin zmgırtısc içintl'"
yaşıyoruz.

- Haydi hoşça kalın 1
Diyerek bu keyif ehillerini kendi
hallerine bıraktım. Aşağıdaki kompartimanlardan gurbet ve hasretin ifadesi
kadar hazin bir ney sesi ve yanık bir
Anadolu türküsü geliyor. Gayri ihti •
yari Faruk Nafizin şu şiirini mırıldan
dım:

"Dinle neyden kim hikayet kılma da,''
.. Ayrılıklardan şikayet kılma da ......
Zileden sonra manzara o kadar güzelleşiyor

ki, yamaçlardan, vadilerden
bir yeşillik çağlıyanı halinde fışkırıp
taşan bu muhteşem dekorun insan seyrine doyamıyor.
amsun, koltuk gününe kadar ni kahlısına gözükmiyen bir
eski
zaman gelini gibi, yolculuğun son dakikalarında yeşil dağların arkasından birden bire önümüze çıkıverdi. Bir çiçek
buketi kadar şirin ve mamur bir şehir.
Her evin bahçesi güllerle, yaseminlerle,
hanrmelleriyle bezenmiş. Havada kes kin, bayıltıcı bir çiçek kokusu var.
Aklıma gelmiş iken şunu da y.,ıza yım: Ankara - Samsun hattında haftada yalnız iki gün yataklı vagonu ve yemek furgonu olan trenler işliyor. Eğer
siz de benim gibi, bir aksi tesadüf eseri
olarak, bu yemek furgonlarının bulunmadığı günlerden birinde yola çıknıış
iseniz tavsiye ederim, yol nafakanızı
eksiksiz olarak yanınıza alınız. Çünkü
istasyonlarda, köylülerin getirdiği katılıktan sarısı kararmış, beyazı morar m ı ş yumurtalarla suyu bol
ayrandan
başka bir şey bulamazsınız .
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İ nönünde 160 şar kişilik üç talebe

yatakhanesi yapılmaktadır. Bu bize şunu anlatıyor ki, yalnız bu seneki
binalar, gelecek devrede burada 500 talebeyi birden toplıyacak. Fakat bilmem
ki, bu bir salon kadar rahat çadır aranmıyacak mı? İnönüniin her yerine çadır kurulabileceğine göre, bu 500 rakamı, önümüzdeki devrenin
asgari mikdarıdır, Bugün oradaki talebelerin he·
men hepsine teker teker sordum:
" - Kaç arkadaşmczı gelecek sene

buraya göndereceksiniz?.,
Vaidler çok büyüktür: yüzlere kadar çıkıyor. En temkinlileri on rakamı
üzerinde konuşmaktadır. Biz de en ihtiyatlılar gibi hesab edelim: elimizdeki
rakam gene binin üstündedir.
İnönündeki binalan ku ran tecrübeli
mühendis, ya~tığı işin büyüklüğünü

kavramıştır :
bir tek taşın eğrı veya
yersiz konmasına gönlü razı değil:
··- Başka işe benzer mi hiç ? Mem'e·
ket benim torunlarımı bite affetmez.,,
diyor.
Bir milletin bütiın ferdleri tar::ıfın·
dan benims~nen bir davanın mltva:fak
olmamasına imkan va r m rıl • r '
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MARKONlNiN HAY ATI
Medeniyet dünyasına
yaptığı büyük
hizmetler ve ihtiralar

i

EJettra

yatında

Büyük bilginin son ve büyük tecrübelerini yaptığ
Elettra yatı Cenova limanında

bel fizik mükafatını aldc. Ve nihayet
1914 de italyan senatosu azalığına se·
çildi.

Guglielmo Marconi telsiz telgraf ve
telsiz telefonu pratik bir hale getiren
ve zamanımızın en büyük muhterilerinden biri sayılan bir italyan fizik alimidir. 25 nısan 1874 tarihinde Bolonya'da
İtalyan bir baba ile irlandalı
bir ana·
dan dünyaya gelen Marconi Livornoda ve Bolonya üniversitesinde okuya·
rak fen doktoru payesini almış ve profesör Righi'nin yanında bilhassa Hertz
mevceleri üzerinde etüdJer yapmıştır.
Kendisine sonradna Oksford, 'Glaskov, Aberdeen, Liverpul ve Pensilvanya üniversiteleri tarafından fahri dok·
tro\uk unvanları verilmiştir.

Telsiz telgrafın harbdaki ehemiyeti
Telsiz telgrafın asıl ebemiyeti, cihan harbı esnasında anlaşıldı. Telsiz
telgraf, ordu ve donanma hizmetlerinde kullanılmakla breaber, tayyarelerle
karargahlar ve gemiler ,yani kara, de·
niz ve hava arasında muhabereyi temin
ettiği için harb esnasında büyük bir
yardımcı haline girdi.

M arconi, zevcesi ve lrızı Elettra ile bırlikte

Elettra yatt

ilk keyif
Marconi 1895 de topraklı mürsile
antenini keşfetmiş ve bu suretle ılk
defa olarak yüksek frekanslı dalgaları
uzak mesafelere göndermeğe muvaffak
olmuş,tur. Daha tahsille meşgulken telsiz telgrafla uğraşmaya başlamıştı. İlk
zamanlarda muhtelif tecrübeleri için italyan hükümetinden yardım görmedı
inden İngiltereye gitmiş ve orada ça.
hşmaya başlamıştı

1896 da yaptığı ihtiraa aid ilk beratı
aldıktan sonra İngilterede Westhourne
parkta ilk tecrübelerini yapmıştır. 1897
mayısında ilk defa olarak Lavernock i~
le Brean • Down arasında telsiz muhaberesini kurmağa muvaffak oldu. Bu
iki yer arasındaki mesafe 9 milden ibaretti. Bu muvaffakiyetten sonra, kendisine lazım olan sermayeleri bulmakta
güçlük çekmedi ve aynı sene içinde
Marconi Wireless Telegraph Co. 'yu
kurdu.

ltalyaya dönüş
Bütün dünyanın ilim alemi onun
tecrübeleri dikaktle takib ediyordu. Muvaffakiyetin anlaşılması ve
şöhretinin yayılması üzerine İtalyaya
davet edildi. Orada 12 mil mesafe üzeyaptığı

Sidneydeki elektrikleri yakan telsiz
kamara

cihaılanmn bulunduğu

B ü y ü k

a1 i

min

Elettra

z ev c e s i

Maria Cristina Marconi

rinde karadan gemilerle muhabereyi
temin etti. Bundan sonra tekrar İngil
tereye gelerek, gittikçe uzayan mesafeler üzerinde telsiz tlegraf muhaberelerine girişti. Bu arada o sıralarda İn
giltere kıraliçesi olan Victorianın sarayı ile hususi yatı arasında muhabereyi temin etti.
Büyük filim Marconi, italyan ilim akaİngiliz elektrik mühendisleri cewidemisi reüUğine seçildikten sonra
yetinin azalığına seçilen Marconi, 1~99
akademisiyen elbisesiyle
da bu cemiyet huzurunda telsiz hakkmdaki meşhur muhtırasını okudu.
bi herkesi hayrette bıraktı.
Kimse inanamıyordu. İngiltereden
Ve aynı zamanda İngiltere ve Franherhangi bir cümleyi neşrediniz de
sa sahilleri arasında büyük bir tecrübe
bu, arada hiç bir nakil vasıtası olmadığı
yaptı. Bu tecrübenin sahası 48 kilomethalde Fransada duyulsun. Bu kabil mi
re idi.
idi? Fakat Markoni tecrübesinde muMarkoninin Hertz dalgalarının intivaffak olmuş, şöhreti dünyayı tutmuş
şarı esasına dayanan ihtiraı, önünde hiç tu.
bir mania tanımıyordu. Bu dalgalar
Diğer taraftan Fransada da telsiz
anilmerkez daireler şeklinde intişar etelgraf üzerine tecrübeler devam edi·
diyor ve her şeyi geçiyordu.
yordu. Ducretet tarafından ilk telsiz
İngiltere ile Fransa sahilleri arasın
postal~rı kurulmuştu.
da yaptığı bu ilk tecrübe, ilk defa Manş
Markoni de ihtiramı ilerletmek için
denizini geçen Blersyo'nun tayyaresi gi
çalışıyordu. ı 902 de İngilterede Pold-

yatında

hoparlör

telgrafın insanlığa yaptığı
büyük hizmeti gayet parlak bir surette isbat etti.
1909 da Repmblik ismindeki bir vapur müthiş bir fırtınaya tutulmuş ve
batmak tehlikesine uğramıştı. Gemide
ufak bir telsiz cihazı vardı: Vapur S. C
S. yani imdad işareti verdi. Bütün ahizeler bu S. OS. i almışlardı. Derhal va·
purun imdadına koşuldu ve birçok in·

sanların hayatları kurtarıldı.

Telsizin büyük hizmeti artık tamamiyle anlaşılmıştı. Bundan sonra va·
purlarda telsiz telgraf kullanılması mec
tuı:i bir hale girdi. Markoni tecrübelerint devam ediyor ve telsizini her gün
biraz daha tekemmül ettiriyordu. Artık beşeriyetin malı olan alim, 1909 da
yapı•ğı hizmetlere karşılık olarak No-

Marconi tecrübelerini seyyar bir la·
boratuvar olan ve kendi malı bulunan
Elettra yatında yapardı. Büyük aliın
çalışırken bu yatta hiç bir ses işitilmez
ve ortalıkda kimse görünmezdi. Marconi senenin büyük bir kısmını yatında
geçirmeği tercih eder, Roma ve Londradaki ikametgahlarında pe kaz otu·
rurdu.

Büyük tecrübeler
Birkaç sene önce yaptığı yeni iki
büyük tecrübe bütün dünyanın nazarla·
rmı yeniden onun üzerine çekmişti:
Sidneyde Radyoelektrik sergisinin a·
çıhşı dolayısiyle büyük alimin, yatın·
dan söylediği sözler bütün Avusturalya
·adyo istasyonları tarafından alınarak
nemleketin her tarafında neşrolun·
nuştu.

Aynı

yattan ufak bir düğmeye ba·
;arak binlerce kilometre uzaktan Sid·
ney belediye dairesinin lambalarını
yakmrştı. Bunun için de 26.7 metrelilı
kısa dalga göndermişti.

hu'dan Amerakaya ilk mevceleri gönderdi. Aradaki mesafe aşağı yukarı
6000 kilometre idi. Hertz dalgaları Ok_
yanosu aşmış ve lngiltereden neşredi
len cümleler A.merikadan pekala duyulmuştu. Markoni bu tecrübesi esnasında büyük kudrette mütenavib cereyan kullanmıştı. Fakat tesisat çok pahalıya malolmuştu. Her bir cihaz aşağı
yukarı bir milyon frank tutuyordu. Halbuki arazi üzerinde yapılan tecrübeler
daha az masrafa maloluyordu.
Markoni bunun üzerinde çok çahstı.
Ve nihayet masrafların asgari hadde
indirilmesi çareleri bulundu ve muhtelif
memleketler arasmda muntazam telsiz
muhabereleri tesisi için istasyonlar kurulmağa başlandı.

Telsiz artık almış yürümüştü. Her
büyük icadda olduğu gibi ilk zamanlarda telsizle haher alınıp verildiğine kimM arconi. Elettra vatmtlaki Tfıboratııvarrnda

se inanmıyor ve işi herkes adata alayla
karşılıyordu. Acrklı bir hadiı;e telsiz

Marconinin zevcsei ve krnı i/P. birlik ti:' lnJ!Iİtnede
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