
Pandemi ve ardından gelen yıkıcı deprem, 
emlak sektörünü de etkiledi. Daha güvenli 
ve ‘konforlu’ ev arayışında olan vatan-
daşlar; fiyatların da astronomik boyutlara 
ulaşmasına neden oldu. Öte yandan; artan 
talep beraberinde arsa yokluğunu da 
beraberinde getirdi.  9’DA
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İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇAR!
YUNAN ordu-
sunu yok etmi-
şiz ve İzmir’e 
iniyormuşuz… 
Ne olmuştuk 
biliyor musunuz? 
Kurtulmuştuk… 
Ah Mustafa 
Kemal, Musta-
fa Kemal, sana 
ölünceye kadar o 
günün sevincini 
ödeyebilmekten 
başka bir şey dü-
şünmeyeceğim.” 
(Falih Rıfkı Atay, 
Çankaya, s. 363) 
8’DE

GÜZELBAHÇE’DE 
TÜRKÜ ŞÖLENI!

“TARIHIMIZE SAHIP 
ÇIKIYORUZ”

“PROJELERIMIZI BIR BIR 
TAMAMLIYORUZ”

MODADA SOKAK STILI

GÜZELBAHÇE Belediyesi Zafer 
Bayramı Konserleri kapsamında dü-
zenlediği ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’ 
konserinde Onur Akın Güzelbahçelile-
re türkü şöleni yaşattı.4’TE

KONAK Belediye Başkanı Abdül 
Batur, “İlçemiz tarihi olaylara tanık-
lık etmiş, eşsiz bir yer. İzmir’in kalbi, 
Hasan Tahsin ve daha nice kahramanı 
bağrında taşıyor” dedi. 4’TE

SÖZÜNÜ verdikleri yatırımları bir bir 
hayata geçirdiklerini söyleyen Bornova 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
Bornova’da yatırım döneminin hız 
kesmeden devam ettiğini söyledi. 5’TE

SONBAHARIN gelmesiyle birlikte 
modada da hareketlilik başladı. Bu 
sezonun merak edilenleri olsa da; öne 
çıkan sokak stili olacak. Biz de yazı-
mızda sizler için, ruhunuzu yansıtan 
sokak stillerine yer verdik. 2’DE
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Konak’ta, 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerek zafere
yürüyen Türk ordusunun ilerlediği bölgedeki tarihi
yapılar tek tek ayağa kaldırılıyor. İlçenin eşsiz tarihine
sahip çıkarak, restorasyon çalışmalarına ağırlık
verdiklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül
Batur, “Konak’ta önceliklerimizden birinin, ilçemizin
tarihine sahip çıkmak olduğunu göreve gelirken zaten
söylemiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz” dedi.

İşgal edildiği gün bir memleketin milli
mücadelesini başlatmış ve işgali sonlandırıldığında bir
ulusun bağımsızlığını da ilan etmiş dünya üzerindeki
tek yer olan Konak, essiz tarihine sahip çıkıyor. Konak
Belediyesi, 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerek zafere
yürüyen Türk ordusunun ilerlediği Gaziler,
Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerindeki tarihi
yapıları tek tek ayağa kaldırarak, şehre kazandırıyor.

“Tarihimize sahip çıkıyoruz”
Konak’ın Milli Mücadele’de çok önemli bir yere

sahip olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı
Abdül Batur, “Kurtuluş mücadelemizin sembol ismi
Hasan Tahsin’in, İzmir’in işgal edildiği gün bir ulusun
direnişini ateşleyecek ilk kurşunu attığı yer Konak’tır.
Büyük Taarruz’un ardından İzmir’e giren
süvarilerimizin Yunan bayrağını indirip, yerine
kurtuluş bayrağını astıkları yer de Konak’tır. İlçemiz
çok kıymetli topraklarında, çok önemli tarihi olaylara
tanıklık etmiş, eşsiz bir yer. İzmir’in kalbi, Hasan
Tahsin ve daha nice kahramanı bağrında taşıyor” dedi.
İlçenin köklü tarihinde de birçok medeniyete can
verdiğinin, tarihiyle zengin, çok kültürlü yapısıyla
varlıklı bir kent olduğunun altını çizen Batur, “Biz de

ilçemizin bu eşsiz tarihine sahip çıkıyoruz. Konak’ta
çok sayıda tarihi yapımız var. Bu yapılarımızı restore
ederek tek tek şehrimize kazandırıyoruz. Konak’ta
önceliklerimizden birinin, ilçemizin tarihine sahip
çıkmak olduğunu göreve gelirken zaten söylemiştik.
Bu sözümüzü de tutuyoruz” diye konuştu. 

100. yıla iki müze heyecanı
Batur, Cumhuriyet’in 100. yıldönümünün

kutlanacağı 2023 yılında şehre iki özel müze

kazandıracaklarını da kaydetti. Restorasyonunu
tamamladıkları, tavan süslemeleriyle eşsiz
Yemişçizade Konağı’nı İzmir Büyükşehir
Belediyesi’yle birlikte ‘kurtuluş’ müzesine
dönüştüreceklerini söyleyen Batur, Tarihi Kemer Tren
İstasyonu’nun hangar binasının ise İzmir Serbest
Mimarlar Derneği ve Mimarlar Odası İzmir
Şubesi’yle birlikte mimarlık müzesi yapacaklarını
belirtti. Batur, “Her iki müzemizi de 2023 yılına,
Cumhuriyeti’mizin 100.  yıldönümüne yetiştireceğiz.

Çok anlamlı bir zamanda, çok önemli iki müzemizi
şehrimize kazandırmış olacağız. Bu hepimizi
gerçekten çok heyecanlandırıyor” dedi.

Amazon, Luvi, Leleg, İyonya, Lidya, Pers, Helen,
Roma, Emevi, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
dönemleri ile Cumhuriyet’in izlerini taşıyan
Konak’ta 3 bini aşkın tescilli yapı bulunuyor. İlçe
asırlardır her gün açılan çarşısı Kemeraltı, Saat Kulesi,
tarihi Asansör, antik şehir Agora, Kadifekale ile
kortejoları, cumbalı evleri, garları, hanları, camileri,
kiliseleri, sinagoglarıyla İzmir’in kalbinde birçok
tarihi değere ev sahipliği yapıyor.

İstasyon gençlerin oldu
Konak Belediyesi’nin bu tarihi değerler içinde

restorasyonla ayağa kaldırdığı binalardan biri de
Tarihi Kemer Tren İstasyonu oldu. İstasyon madde
bağımlılığına karşı çalışmalar yapılacak gençlik
destek merkezi haline getirildi. Tarihi Kıllıoğlu
Hamamı’nda da restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.
Yapının, sergilerin düzenlendiği bir merkez olarak
hizmete sunulması planlanıyor. Tarihi Silahhane
Binası’nda da restorasyona devam ediliyor. Binanın
semt merkezi olarak Konak’a kazandırılması
hedefleniyor. İlçenin meşhur İkiçeşmelik Caddesi’ne
adını veren çeşmelerini gün yüzüne çıkaracak
çalışmalar da sürüyor. 1900’lü yılların başında inşa
edilen ve bir dönem “İstiklal İlkokulu” olarak hizmet
veren tarihi binayı çocuklar ve gençler için ‘Yenilikçi
Öğrenme Merkezi’ne dönüştüren Konak Belediyesi,
Eşrefpaşa semtinde bulunan Kırım Tatar Türkleri
Evi’ni de ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.
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SilahhaneKurtuluş Müzesi Kıloğlu Hamamı

İZMİR’İN SİYASİ PATRONLARININ ORTAK GÖRÜŞÜ;

İzmir İl Başkanları; sokağın nabzından, erken seçime ve göçmen sorununa dair önemli açıklamalarda bulundular. Başkanla-
rın, tek buluştuğu ortak nokta ise; göçmen sorunu oldu. Öte yandan, erken seçim ve sokağın sesine ilişkin farklı tepkiler geldi. 

CHP’li Yücel:
AKP iktidarı, vatandaşı mağdur 
ve yoksul hale getirmiş durumda. 
İzmir gibi insan kaynağı, iş alanı, 
tarım alanı geniş olan bir kentte 
bile durum bu halde.

İYİ Partili Kırkpınar:
Bugüne kadar gezdiğimiz her yerde 
bize yüzünü ekşiten hiç kimse yok. 
Hayatın her alanında, coğrafyaya 
bakmaksızın, her konuyla ilgili çok 
güçlü politikalarımız var. 

MHP’li Şahin:
Ticaret Odasına gidiyoruz durumu-
nuz nedir dediğimizde gelirlerimiz 
2020 yılı itibariyle 2 katına çıktı diyor. 
Bizim baz alacağımız nokta Ticaret 
Odası, esnaf ve sanayi odasıdır.

Gelecek Partili Sivaslı: 
İnsanlar siyasi yelpazede yeni partile-
ri istiyorlar, çünkü güvenini kay-
betmiş durumda bu güveni de yeni 
partilerde bulmak istiyorlar. 6’DA

YALDIZ, siyasette kutuplaşmanın 
olduğuna dikkat çekerken; “Kutup-
laşma etkisinde, ‘AK Parti Türkiye’yi 
yönetemiyor’ diyen AK Partililer de 
var. Ama onların aklında ikinci bir 
parti yok. Oradan kopan partililer de 
bir şekilde ikna edilebilir” ifadelerini 
kullandı.

20 yıllık yorgunluk
BUGÜNKÜ kararsızların, uzunca 
bir iktidarın ve aynı kalan 
muhalefetin kararsızları olduğunu 
ifade eden Yaldız; “Kararsız 
seçmenin yeni açılacak partilere 

yönelmesi çok mümkün. 
İzmir de; 20 yıldır belki 
de aynı parti ve anlayış 
tarafından yönetiliyor. 
Bu da İzmir’de bir 

yorgunluğa sebebiyet 
veriyor”dedi. 

Erol YARAŞ sordu, Integral Araştırma Koordinatörü Ümit YALDIZ yanıtladı…

UMUT PARTILERDE 
DEĞIL, KIŞILERDE
Ben Tv Genel Yayın Yönetmeni Erol YARAŞ; İntegral Araştırma Koordinatörü 
Ümit Yaldız ile, son anketlere ilişkin çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdi. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

ARSA YOKLUĞU, 
FİYATLARI UÇURUYOR

Yoğun bakımlarda 
'aşısız' doluluğu

TÜRK Yoğun Bakım Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Demirkıran, çalışmaya dahil 
edilen hastaların yüzde 51,4'ünü 
aşısızlar, yüzde 39,4'ünü ise çift doz 
Sinovac ile aşılanıp zamanı geldiği 
halde üçüncü dozunu yaptırmamış 
olanların oluşturduğunu söyledi. 5’TE


