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— Baştarafı 1 inci sahifede —
«camek kabil olamamıştı. Bu de
fa İzmirin birçok yerlerini gez
dim Şurasını gururla söyliyeyim 
ki, İzmir, imar bakımından cid - 
den nasibini almış mesut bir ş e 
hir manzarası göstermektedir. Ye 
n- açılan bulvarlar, caddeler 
hurdan .süsleyen muazzam bina - 
lar, kalplere inşirah veriyor. Hele 
estetik ve panaromik bakımdan 
enternasyonal fuarın şehir plânı 
üıvrinde kapladığı saha ve arzet 
dği manzara takdirlere şayandır, 
''elhasıl fuar uundan böyle İzm; - 
rin bir sembolü olmuştur. Evet 
bunları söylemekle şehrin imar 
ve güzelleştirme işlerinin bitmiş 
olduğu anlaşılmasın. İzmir, Ege 
mıntakasinın bir incisi ve turizm 
bakımından birinci derece önemi 
haiz bir şehridir. Binaenaleyh ör 
ae yapııacaK çok şeyler olduğum.

11 ve her yapılan işin şehrin bir nok 
J sanım telâfi edeceğini itiraf e t-  
e j mt-k lâzımdır. Tekrar ederim. İz - 
■~(mir hinterlandı ile ekonomi bakı 
^ , mır.dan olduğu kadar turizm bakı 
e mindan da mühim bir şehirdir
- Onu güzelleştirme ve konforlu bir 
i_ şehir olmasında sarf edilecek mad 
a di ve manevî çalışmalarda tam bir 
'•'cömertlik göstemeliyiz. Türkün
• munis uhımu ve medeniyet â le- . 
V mirdeki yüksek varlığını yabancı
- Iara tanıtmak, sevdirmek ve bun
• larm iyi intibalarla memleketten 
^ayrılmalarına çalışmak, hiç şiîp- 
i 'he yok ki, her yurtseverin borcu
ndur. Unutulmamalıdır ki seyyah 
î , celbi ayni zamanda memlekete

bir döviz girmesine de vesile teş
kil eder. Bazı nazariyattılar bun
ları küçümserlerde de doğru değil 
dir. İzm irde bir Ege turizm cemi
yetinin mevcudiyeti malûmdur.

Turizm işi bir memleket davası 
dır. Bu kurulun sayın başkanı Su 
at Yurdkortı ve belediye reisi sa 
yın Reşat Leblebicioğlu ile temas 
iarımda bu teşekkülün çaUşmala 
rmdan hayırkâr neticeler beklene 
ceği kanaatine vardım, Çünkü bu 
işe iman etmiş kimselerdir. İzmir 
matbuatının da bu vadide çalış
malara müzaharetiııi esirgemedi 
ğini büyük bir memnuniyetle öğ
ren iyorum.

İtalyanın Pompei, Hergülaııo - 
mu. Yunan ıslanın Akropolü, Elev 
isi, Soııyonu ne ise Türkiyenin 

Efes ve Bergamasi da o derece mü 
İlimdir. Sade bunlar mı ya? Pri - 
yen, Milet, dedim Niza, Laodise, 
Hirapolis, Şart harabeleri siııele 
rinde mühim medeniyet eserleri
ni barındıran görülmeğe lâyık bi 
er ölmüş şehirlerdir. Kanaatim- 

c.- bir taraftan da iç turizme e)- 
ht-mmiyet verilmelidir.

İzmir Halkevinin sayın ve çalış 
kan başkam Vedide Pars ile ta
rih ve müze şubesi başkanı Mu - 
zafler Orasın evvelki gün Efeste 
tertipledikleri gezinti iç turizmin 
hayırkâr bir başlangıcı olmuştur.
Bu gezintiye 270 kişi iştirak etti
ği gibi kafileye Aydın veTireden 
de bazı zevat iltihak etmiş olduk 
’annı memnuniyetle öğreniyorum 
Yıllarca evvel, bu gezintilere işti 

: -ak etmiş bir adam sıfatiyle söy
liyeyim ki bu derece münevver ve

entellektüel sınıftan müteşekkil 
kalabalık bir kafileye rehberlik et 
memnum. Halkevinin bu teşe-bbü 
su hiç şüphesiz bundan böyle ya
pılacak geziler için ümit verici bir 
kaynak olmuştur.

Müzeyi nasıl bulduğumu soru - 
yorsun uz.

Vücut bulmasında az çok emeği 
geçmiş bir adam stfatiyle itiraf 
edeyim ki muhteviyatı itibariyle 
pek zengin olan ve ayni zamanda 
ecnebi literatürlerde bile yer alan 
bu müzenin halen mahalle arasın 
da evlerle muhat yangın tehlikesi 
ne maruz bir binada bırakılmış 
olmasından eza duymaktayım.

Müzeler bulundukları şehrin bi 
rer ziyneti olmak itibariyle kadir 
şînas olan İzmir belediyesinin İz 
mirin şöhretiyle mütenasip bir 
müze kurulmasında ilgili makam 
larla müşterek faliyete geçmesini 
istemek çok yerinde ve isabetli 
bir talep olur. İnşaat ödenekleri - 
nin uzun yıllara taksimi suretiyle 
bütçelere bir külfet teşkil etmiye 
ceği tabiî olan bu güzel ve hayırlı 
işe başlanmasının arkeoloji âle 
mince mühim bir hâdise olarak 
telâkki olunacağına şüphe edil 
memelidir. '
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! B. Aziz Oganın 
tetkikleri

B a y ra k lı kazıs ın ı da  
g e z d i. B ugün k o n fe 

ransın ı v e riy o r
İstanbul Arkeoloji müzeleri mü 

dürü Aziz Ogaıı dün beraberinde 
Ege Turizm cemiyeti reisi Suad 
Yur d kor u olduğu halde şehir için 
de bir tetkik gezisi yapmıştır.

Bu gezi sırasında. 1939 yılında 
Kiiltürparkta İzmir Şehir müze
sine bir başlangıç olmak üzere 
Suad Yurdkoru tarafından ter-1 
tiplenmiş olan (Dünkü, bugünkü, 
yarınki İzmir) pavyonuna gidiî- 

jmiş ve Fuar ve Kültürpark müdü 
rü Mimar Ferruh Orel de b.ulıuı- 

! duğu halde bu tesis hakkında 3vy 
j Aziz Oganııı mütalâası alınmış
tır . Aziz Oğan bu eserin müştak 
.bel şehir müzesi için iyi bir baş 
.[angıç olduğunu ve müzeci lir: tek 
(mğine uygun devamlı çalışmalar 
•yapıldığı takdirde hakiki bir şehir 
müzesi değerini kazanabileceği - 
ni söylemiştir.

I Müteakiben eski İzmir şehrinin 
,kurulmuş olduğu Bayraklıdaki 
kazı yerinde tetkikler yaparı kıy 

' metli ilim adamımız Milâddan ön 
ec 14 üncü asra dayanan bu eski 
şehir bakliyelerinin İzmir şehri 
tarihi ve turistik faaliyeti. bakı- 

,mından olan ehemmiyetine işa
ret etmiştir.

| Bay A?ig Oğan bugün Halkevin
den saat 14,30 da (Ege mintakası ; 

I Arkeolojik faaliyetleri ve Berga i 
! ma harabeleri) mevzulu ikinci j 
j konferansım verecektir. Konfe-f 
'rans umuma serbesttir. $

HABERLERİ



Dün yapılan
Efes gezisi'
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Sayın Aziz Okan kıy. 
metli konulmalar yaptı &
İzmir Hak-tevinin düzenlediği \  

Lfe* 270 kişilik aydın bir ^
topluluğun katlim asiyle, dün ya- 
pümıştır. Beş büyük otobüs dolu r 
olarak saat tam dokuzda Bahri- ’

|babadan kaikmtş, on birde yolcu o .
I larmı Selçuka ulaştırmıştır. Hazır 
lanan program harfi harfin* uy
gulanmış, antik devrin insana 
hayranlık veren kalıntıları tnco- 
tenmiş, İstanbul arkeoloji müze
leri müdürü sayın Aziz Okan, her 
mermer yığını önünde büvük ika 
la balığı durdurarak yetkili açık
lamalarda bulunmuş, saatlarca  
süren ve ayakta geçen bu konuş
malar zevkle dinlenmiştir. Daha 
önceleri Efesi bir kaç defa ziya
ret ederek bilgi edinmiş olanların 
dahi bulunduğu kafile, Aziz Oka- 
tıın cömert lütuflariyle yepyeni 
bilgiler kazanarak akşam dön - 
müşl erdir.

Sayın Aziz Okamn çarşamba 
günü saat 14.30 da İzmir Halkevi 
salonunda Bergama hakkında bir 
konferans vereceği haber alın - 
mzştır.
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Sayın Aziz Oganla
bir konuşma
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İzmir Eğenin bir incisi ve turizm de çok önemli 

bir şehridir.jYeni bir İzmir müzesi lâzımdır
Uzun seneler asarıâtika müfet

tişliğinde bulunup bundan 20 se
n a  r\ ru > n  Tn.*-___ fi___ t . ___..

İstanbul Müzeleri Müdürü 
Bay Aziz Oğan

---------"X- (o t. —

ne. önce İstanbul- müzeleri müdür 
l üğüne tayininden dolayı İzmir- 
üeıı ayrılan sayın Aziz Oğan, biri 
Eleste diğeri de Halkevinde iki 
konferans vermek için bir ilki gün 
diir şehrimizde bulunmaktadır. 
Şehsiyeti_ gerek basın mensuplan 
ve gerek İzmirliler için meçhul ol 
nııyaıı kıymetli ilim adamımız, 
dün iıîendisiyle görüşen bir muhar 
nrimizin çeşitli sorgularına aşa
ğıdaki cevabı vermiştir:

Yirmi yı] zarfında biri JOsvet,' 
veliahdını diğeri de Balkan itaba 
bet kongresinin tertiplediği yerli 
ve yabancı doktorları Bergama ve 
Efese götürmek -üzere iki defa İz- 
oıire geldim. Fakat etraflıca şehri 
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