
Hamdi Türkmen 4’TE

9 EYLÜL! İzmir’in 98 yıl önce, 3 yıl 4 ay süren işgal 
karanlığından kurtarılıp yeniden vatan yapıldığı gündür.9 EYLÜL CİHANI 

YENDİĞİMİZ GÜNDÜR
2020 sonbahar 
kış modası vit-
rindeki yerlerini 
almaya başladı. 
Peki, bu sene 
sonbaharda 
hangi renkler 
moda? Hangi 
seksi parçalar 
sıklıkla kulla-
nılacak? İşte 
gardırobunuza 
ilham olacak 
fikirler..  2’DE

MODADA 
SONBAHAR 
RÜZGÂRI
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Temizlik, 
Maske, 
Mesafe 
diyoruz 
ama...

ACIK GIDALARDA 
BUYUK TEHLIKE!

Yazın en önemli lezzeti ve vazgeçilmezimiz olan dondurmalarda büyük tehlike  
yaşanıyor. Satıcılar para akışını sağladıkları eliyle dondurma ikramını da yapıyor

GİZLİ TEHLİKE
Yaz denilince, akıllara 

şüphesiz ki sokaklarda yer 
alan dondurmacılar, mısır 

tezgahları ve daha pek çok 
gıda standı geliyor. Koronavirüs 
gölgesinde bir yandan da yazın 

rehavetini atmaya çalışırken, 
‘hijyen’ kurallarına ne kadar 

uyuyoruz ya da uyulduğu 
ortamlarda bulunuyoruz?

HİJYEN YOK!
Maalesef, bu konuda en büyük 

hatayı sokak boyunca yer alan don-
durmacılar da görüyoruz

Maskeli ve sosyal mesafeli girilen 
dondurma kuyruklarından, aynı elle 

hem dondurma servisi hem de para akışı 
sağlanması, ‘denetimlerin’ biraz da so-

kağın tam da içine yönelmesi gerektiğini 
gösteriyor. 6’DA

Salgın kapsamında 
temastan mümkün 

olduğunca kaçınmak 
gerekirken, açıkta satılan 

hazır dondurmaların 
müşteriye sunulması, bazı 

hijyen kurallarının göz ardı 
edildiğini gösteriyor.

OTOMOTİV sektörü, yapılan 
ÖTV zammıyla sarsıldı. Yüzde 
220’lere varan ÖTV oranıyla 
birlikte birinci el piyasasın-

da satışlar durma noktasına 
gelirken ikinci el otomobillerde 
de satışlar yüzde 20 oranında 
düştü. 8’DE

Araba satışları yüzde 20 düştü
Türkiye’de son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de ÖTV artışı. Sıfır otomobil  
fiyatlarında ciddi atış yaşanırken, İkinci el otomobil satışları da durma noktasına geldi.

SON olarak sosyal 
medyaya sınırlama 
getiren düzenlemeyi 
yasalaştıran ve 29 
Temmuz’da 27’nci 
dönem üçüncü 
yasama yılına son 
veren TBMM’nin 
dördüncü yasama 
yılı 1 Ekim’de 
başlayacak. Peki 
gündemde hangi 
maddeler var? 7’DE

MECLİS EKİM’DE AÇILIYOR

KORONAVİRÜSLE mücadelenin 
devam ettiği bu günlerde, Meclis’ten de 
ilk acı haber geldi.  Koronavirüs nede-
niyle, Meclis insan kaynakları biriminde 
görevli memur İ.S. yaşamını yitirdi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN 
TASARIM YOLCULUĞU

BURKİNA FASO’DAN 
PAMUK İTHAL EDİYORUZ

KONAK’TAN KADIN VE 
GENÇLERE ÖNCELİK

BİR gazete, ip ve tığ... Kadınlara 
cesaret, çocuklara hayal kahramanları 
olan tasarımların yaratıcısı Sema Vala 
Ciritoğlu, Ben Haber okuyucuları için 
serüvenini paylaştı. 5’TE

Türkiye’de ekilebilen tarım arazisi 41 
milyon hektardan 37 milyon hektara 
düştü; pamuk ithalatı 1 milyon tona 
ulaştı; Burkina Faso ve Suriye’den de 
pamuk almaya başladık. 3’TE

KONAK Belediye Başkanı Abdül 
Batur, özellikle kadın ve gençlere yö-
nelik projeleri ile dikkat çeken üç sivil 
toplum kuruluşu ile peş peşe protokol 
imzaladı. 5’TE

Meclis’te korona  
nedeniyle ilk ölüm 


