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Campaign – Kampanya
[ Kampanya ]

Trump campaign faces biggest crisis yet after tax documents published :
Trump’ın kampanyası, geçmiş yıllara ait vergi dökümanlarının yayımlanması sonrasında şimdiye kadar ki en büyük
krizle karşı karşıya kaldı.

Panic
[ Panik ]

Deutsche Bank is not Europe’s Lehman, In the last few days, panic about Deutsche Bank has intensified :
Deutsche Bank, Avrupa’nın Lehman’ı olmayacak, Son bir kaç günde, Deutsche Bank’a ilişkin panik daha da arttı.

Act
[ Yasa ]

Ten billion has become a big number in banking since the Dodd-Frank Act of 2010 :
2010 tarihli Dodd-Frank yasasından beri bankacılıkta 10 milyar büyük bir sayı olmuştur.

Optional
[ İsteğe Bağlı ]

Donald Trump is a 1%er. Paying taxes is optional to people like him :
Donald Trump 1%’lik gruptandır. Vegileri ödemek, onun gibi insanlar için isteğe bağlıdır.

Donkey
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[ Eşek ]

Why is China buying so many donkeys?
Çin neden bu kadar çok eşek alıyor?

Mother Tongue
[ Ana Dil ]

We are more rational when we don’t process information in our mother tongue :
Anadilimizde bilgiyi işlemediğimiz zaman daha mantıklı oluyoruz.

Announcement
[ Duyuru ]

Bank of Japan’s (BOJ) policy announcement had two main parts:
Japon Merkez Bankası’nın politika duyurusu iki temel parçadan oluşmaktadır.

Free Trade
[ Serbest Ticaret ]

The idea behind free trade was to protect the poor against the rich :
Serbest ticaretin arkasındaki düşünce, zenginin karşısında fakiri korumaktı.

Trailer
[ Römork ]

Debt finished my big-city dreams. Now, I live in a trailer in rural Virginia :
Borç, beni büyük-şehir düşümü bitirdi. Şimdi, Virginia kırsalında bir römorkta yaşıyorum.

Nobel Prize
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[ Nobel Ödülü ]

Nobel Prize in physics given to scientists who ‘revealed the secrets of exotic matter’ :
Fizik alanındaki Nobel Ödülü, ‘egzotik maddenin gizemini ortaya çıkaran’ bilim adamlarına verildi.
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