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Day:
Secretly
[ Gizlice ]
Yahoo secretly monitored emails on behalf of the US government :
Yahoo, Amerika devleti adına gizlice e-postaları izlemiş.

Financial Asset
[ Finansal Varlık ]
How did the US acquire over 80 trillion financial assets in spite of a persistently low national saving rate?
Sürekli düşük ulusal tasarruf oranlarına rağmen ABD nasıl 80 trilyonun üzerinde finansal varlığa sahip oldu ?

Milestone
[ Dönüm Noktası ]
A milestone for carbon dioxide in the atmosphere :
Atmosferdeki karbondioksit için dönüm noktası.

Loss
[ Zarar ]
How a simple tax rule let Donald Trump turn a $916 million loss into a plus :
Nasıl basit bir vergi kuralı Donald Trump’ın 916 milyon dolarlık zararını artıya geçirmesini sağladı.

Topology
[ Topoloji ]
What is topology? Nobel member uses cinnamon bun, bagel and pretzel to explain :
Topoloji nedir ? Nobel adayı bunu açıklamak için tarçın rulosu, simit ve çubuk kraker kullanıyor.

Global Temperature
[ Küresel Sıcaklık ]
The global temperature has increased to a level not seen for 115,000 years :
Küresel sıcaklık, 115.000 yıldır görülmeyen bir düzeye çıktı.
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Worst
[ En Kötü ]
The best – and worst – sex scenes in video game history :
Video oyunları tarihindeki en iyi ve en kötü seks sahneleri.

Smart -II
[ Zekilik ]
Trump thinks not paying taxes is smart. But it’s a threat to democracy :
Trump, vergi ödememenin zekilik olduğunu düşünüyor. Fakat bu demokrasi için bir tehdit.

Peshmerga
[ Peşmerge ]
Iraqi Kurdish peshmerga ask UK for help against Isis chemical attack :
Irak Kürt peşmergesi, IŞİD’in kimysal saldırısına karşı ingiltere’den yardım istedi.

Host
[ Konuk Etmek ]
Ten countries host more than half of world’s refugees :
Dünyadaki mültecilerin yarıdan fazlası 10 ülke tarafından konuk ediliyor.
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