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Real Estate Bubble
[ Emlak Balonu ]
In 2000 we had an internet bubble. In 2007 we had a real estate bubble. What might be the next bubble?
2000’de internet balonu, 2007’de emlak balonu, gelecek balon ne olabilir ?

Industry
[ Endüstri ]
How the chemical industry joined the fight against climate change :
Kimya endüstrisi nasıl iklim değişikliğiyle mücadeleye katıldı.

Heat
[ Sıcaklık ]
A 600-year-old tree couldn’t survive august’s heat :
600 yaşındaki ağaç, ağustos sıcağına dayanamayacak.

Space
[ Uzay ]
China is building its own capability and their aim is clearly to become the world leader in space exploration :
Çin, kapasitesini geliştiriyor ve amacı kesin bir biçimde uzay araştırmalarında dünya lideri olmak.

Golden Age
[ Altın Çağ ]
Netflix and ill: is the golden age of TV coming to an end? :
Netflix ve hastalık : TV’nin altın çağı sona mı eriyor ?

Atomic Power Station
[ Atom Santrali ]
Japanese anti-nuclear candidate wins election at site of world’s biggest atomic power station :
Japon nükleer karşıtı aday, dünyanın en büyük atom santralinin bulunduğu bölgede seçimleri kazandı.

Misogynistic
1/2

[ Kadın Düşmanı ]
More than half of misogynistic posts by Twitter users in the UK and America are written by women :
İngiltere ve Amerika’da Twitter kullanıcıları tarafından kadınları aşağılayıcı dilde yazılan gönderilerin yarıdan fazlası yine kadınlar tarafından
yazılmış.

Scotland
[ İskoçya ]
Every baby born in Scotland will get a free box of useful things from 2017 :
2017’den itibaren İskoçya‘da doğan her bebeğe faydalı materyaller kutusu verilecek.

Chief Economist
[ Baş Ekonomist ]
Professor Otmar Issing, the European Central Bank’s first chief economist who helped create the single currency at the turn of the century, has
warned that the Euro cannot survive in its current form.
Profesör Otmar Issing, yüzyılın başında tek paranın yaratılmasına yardımcı olan Avrupa Birliği Merkez Bankası ilk baş ekonomisti, Euro’nun
mevcut durumda sürdürülemez olduğu konusunda uyardı.

Unworkable
[ Kullanışsız ]
The Euro currency project is unworkable in its current form and at the risk of “collapse”, its principal architect has warned :
Euro projesi mevcut durumda kullanışsızdır ve çökme riski vardır, Euro’nun baş mimari uyardı.
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