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47 bin “zengin aptal” Belçika yolunda…

”

Kurnaz insanlar
okumayı küçümser,
basit insanlar ona
hayran olur. Akıllı
insanlar da ondan
yararlanırlar.

”

Francis Bacon
1561 – 1626 yılları
arasında yaşamış,
avukat, hukukçu, bilim
adamı, filozof, yazar,
devlet adamı ve İngiliz…

Fransa’nın Sosyalist Cumhurbaşkanı Francois
Hollande, seçim kampanyasında söz verdiği
gibi 1 milyon Euro’dan fazla kazancı olan
“zengin”lerden yüzde 75 oranında gelir vergisi
almak üzere harekete geçince olan oldu…
Dünyanın en pahalı çanta markası sayılan
Louis Vuitton markasının sahibi ve Fransa’nın
en zengin adamı Bernard Arnault’un bu
vergiden kurtulmak için Belçika vatandaşlığına
geçeceğine dair haberler yayılmaya başladı. Bir
süre sonra da haberi doğrulayan Arnault, çifte
vatandaş olduktan sonra da Fransa’da vergi
ödemeye devam edeceğini açıkladı. Tabii oran
azalacak…
Bu arada Fransa’nın Sosyalist
Cumhurbaşkanı’nın bu olağanüstü vergisinden
kurtulmaya çalışanları Bernard Arnault’un
şahsında kibarca uyarmak da Fransa’nın
Sosyalist gazetesi Liberation’a düştü.
68 ruhuyla Sartre gibi önemli kurucular
tarafından yayınlanmaya başlayan ve Fransa
için oldukça düşük sayılacak 140 bin civarında
bir tiraja sahip Liberation, yüzde 75 gelir
vergisini çok bulan işadamının zekasının ve
yurtseverliğinin yeteri kadar gelişmemiş
olduğunu iddia eden şu başlığı attı: “Defol git
zengin aptal”…
Yani Liberation diyor ki, ülken zor

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
2 Ağustos 1339 – 2 Ağustos 1923 Akbaba Dergisi

Kaz yolma sanatı…

durumdayken onu terk ediyorsan defol ve zaten
sen aptalsın…
Şahsen, birkaç istisnai mirasyedi dışında
zenginlik ve aptallığı bir arada taşıyan hiç
kimseyle tanışmamış biri olarak zeka sorununun
başka yerlerde aranması gerektiğine
inanıyorum.
1 milyon Euro’dan fazla kazananlardan yüzde
75 gelir vergisi talep edildiğinde, 1 milyon
Euro’dan fazla kazananların bu vergiyi
ödememek için arayışa gireceklerini
öngörememek ciddi bir zeka sorununun
habercisi değilse nedir?
Nitekim Bernard Arnault’un bu arayışta yalnız
olmadığı da konuyla ilgili haberlerden
anlaşılıyor. 10 Eylül tarihli Hürriyet gazetesinde
yer alan habere göre Belçika vatandaşı olmak
üzere başvuran zengin Fransızların sayısı 47
bine ulaşmış.
Yani Fransa şimdilik 47 bin milyarder ve
milyoner vergi mükellefini kaybetmek üzere.
Tabii bu 47 bin “zengin aptal”dan elde ettiği
gelir vergisini de kaybedecek.
Yani Fransa’nın vergi geliri, artırma çabaları
dolayısıyla azalacak.
Fransa Maliyesi, yüzde 75 gelir vergisi
ödeyecek oranda aptal tek bir zengin bulup
tahsil edebilecek mi merak ediyorum…

TARİHTE BU HAFTA
Partisi kuruldu. 70 yıl sonra 1980
yılında aynı gün 12 Eylül darbesi
sonrası grevler durduruldu, DİSK,
MİSK ve Hak-İş işçi sendikalarının
para ve mallarına el kondu.

16 Eylül

Al
hanım,
sen kaz
yolmasını iyi
bilirsin!

Chester Floyd
Carlson

1908
yılında
bugün,
uzun yıllar
dünyanın
14 Eylül
en değerli
şirketi
sıralamasında
lider
olarak
1867 yılında bugün, komünizmin
kurucularından Karl Marx’ın İngiltere kalacak General Motors şirketi
kuruldu. 27 yıl sonra 1935 yılında
tarihiyle ilgili kitabı Kapital
aynı gün Sovyet Sosyalist
yayınlandı. Tam 113 yıl sonra, 1980
Cumhuriyetler Birliği’nden alınan bir
yılında aynı gün hayatı komünizmle
kredi ile Sümerbank Kayseri Bez
mücadeleyle geçmiş Milliyetçi
Fabrikası açıldı.
Hareket Partisi lideri ve 1960
darbesini yapan subaylardan
17 Eylül
Alparslan Türkeş, 1980 darbesi
1961 yılında bugün,
sonrası, darbecilere teslim oldu ve
gizli oy açık tasnif
Uzunada’ya gönderildi.
sistemiyle yapılan ilk
15 Eylül
seçimi 11 yıl önce
kazanan ve daha sonra
1910 yılında
hiç seçim
bugün, İştirak
kaybetmeyen
gazetesinin
Başbakan Adnan
yayıncısı
Menderes darbeciler
“İştirakçi”
namıyla maruf
tarafından idam edildi. 29 yıl sonra
Hüseyin Hilmi
1990 yılında aynı gün Menderes ve iki
Bey’in
bakanının cenazeleri İstanbul’a
girişimleriyle
getirilerek devlet töreniyle
Osmanlı Sosyalist Topkapı’daki Anıtmezar’a defnedildi.

İş adamları
Van’da yatırımı
araştıracak
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi
(TİM), bölgede iş fırsatlarını
araştırmak ve pek çok yatırımın ilk
adımını atmak için 22 Eylül 2012
günü Van’a bir inceleme gezisi
gerçekleştirecek. Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan’ın başkanlığında
bölgeyi ziyaret edecek işadamları
heyeti, bölgenin altyapısı, ticari ve
sınai olanakları ile demografik
yapısını yerinde inceleyerek bölge
işadamlarıyla temaslarda bulunacak.
Van’daki Ticaret ve Sanayi Odalarının
başkanları ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya
gelecek olan heyet, ayrıca yatırım
imkanlarının daha detaylı
görüşülmesi için oluşturulacak sektör
masalarında buluşacak. Program
kapsamında çeşitli sanayi kuruluşları
da ziyaret edilecek.

Batımagreb
görüşmeleri
20 Eylül’de
başlıyor
KUZEY Afrika ülkeleri arasındaki
ticaretin güçlendirilmesi için 20-21
Eylül 2012 tarihleri arasında Tunus’ta
Batımagreb 5. İkili İş Görüşmeleri
Buluşması gerçekleştirilecek. Tunus
Ticaret Sanayi ve El Sanatları Birliği
(UTICA) tarafından düzenlenen
organizasyonda 5 bin katılımcının yer
alması hedefleniyor. Avrupalı
yatırımcıları bölgeye çekmeyi ve
Afrika’nın diğer bölgelerine ulaşmak
için geçiş noktası olarak Tunus’un
kullanılmasını amaçlayan
organizasyonda, 80 stant ve 600 ikili
görüşme yapılması planlanıyor. İkili
görüşmelere, Avrupa pazarı
hakkında bilgi edinmek ve yerel
firmalarla temas kurmak üzere Türk
müteahhitlik ve teknik müşavirlik
firmaları da davet edildi.
http://www.batimaghreb.com/b2b

18 Eylül
1961 yılında bugün,
Kıbrıs’ın Türk
liderlerinden Rauf
Denktaş’a suikast
girişiminde bulunuldu.
13 yıl sonra 1974 yılında
aynı gün, Kıbrıs Barış Harekatı’nı
gerçekleştiren CHP – MSP
Koalisyonu bozuldu.

19 Eylül
1893 yılında bugün,
1866 yılından beri
mücadele eden
kadınlar Yeni
Zelanda’da oy hakkı
kazandı. Böylece Yeni
Zelanda kadınların oy
hakkını kazandıkları
ilk ülke oldu. 28 yıl sonra 1921 yılında
aynı gün, kadınların Türkiye’de de oy
hakkı almasını sağlayacak lider
Mustafa Kemal’e BMM tarafından
Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verildi.

20 Eylül
1942 yılında bugün, Alman SS
birlikleri Ukrayna’nın Letiçiv kentinde
binlerce masum Yahudi’yi katletti. 60
yıl sonra 2002 yılında aynı gün İsrail
askerleri, bir gün önce gerçekleşen bir
intihar saldırısını bahane ederek
girdikleri Filistin Devlet Başkanı Yaser
Arafat’ın karargahındaki üç binayı
havaya uçurdu.

SOLDAN SAĞA:
1- Kent Oyuncuları’nın
kurucularından olup, “Bir
Garip Orhan Veli”, “Üç
Kız Kardeş “, “Nalınlar”
oyunlarının yanı sıra
dublaj çalışmalarıyla da
yakından tanıdığımız,
geçen ay 80 yaşında
yitirdiğimiz tiyatro ve
sinema oyuncumuz… 2Genişlik… Çarşılarda
veya alışveriş
bölgelerinde aynı işi
yapan esnafın bir arada
bulunduğu bölüm…
(Tersi) Öğütülerek toz
durumuna getirilmiş
tahıl… 3- Lacoste
markalı ürünlerin simgesi
olan sürüngen… 1991’de
Volkswagen Grubu
tarafından satın alınan
Çek otomobil firması… 4Ödeme… Türkiye Voleybol
Federasyonu’nu
simgeleyen harfler… Şart
eki… 5- Norveç’in internet
kodu… Meyvelerde
çekirdekle deri arasındaki
bölüm… Kırgızistan’ın
internet harfleri… 6İşlenmiş timsah derisi…
Tavlada üç sayısı… 7- Hac
mevsimi dışında Kâbe’yi ve
Mekke’nin öbür kutsal
yerlerini ziyaret etme… Bir
görevi, işi sürekli olarak
yapmak üzere oluşturulmuş
birlik… 8- Eski Mısır’da
güneş tanrısı… Ezine
peyniri ve Biga tatlısıyla
ünlü ilimiz…. 9- (Eski dilde)
Göz… 10- Kimyada,
sporda ve kağıt oyunlarında
kullanılan ortak söz…
Üzerine para miktarı
yazılmamış çek… 11Yurda mal sokma veya
yurttan mal çıkarma izni…
12- Planlı bir gelişmeyle
mal ve hizmetlerin gittikçe
bollaşması.

1906 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nin Washington kentinde
doğdu. Çocukluğu yoksulluk içinde
geçti. 8 yaşından itibaren ailesine
destek olmak için çocukların
yapabileceği her işte çalıştı. Lise
yıllarında okula gitmeden önce
birkaç saat ve okuldan çıktıktan
sonra iki üç saat çalışıyordu.
Annesini 17, babasını 27 yaşında
kaybetti. Tüm bu zorluklara rağmen
1930 yılında California Teknoloji
Enstitüsü Fizik bölümünü bitirdi. Bir
süre Bell Telephone Company’de
çalıştıktan sonra New York’ta P. R.
Mollary Company patent biriminde
çalışmaya başladı. Burada patent
çizimlerinin kopyalarını çıkarma işini
yapması ve bu işin getirdiği
zorluklar, Carlson’un zihninde yeni
bir icadın kuluçka devresini başlattı.
Daha çabuk ve kolay bir biçimde
kopya elde edebileceği bir yöntem
arayışı sürdürürken elektrostatiğe
yöneldi. 1938 yılında dört yıllık
çalışma sonucu kopyalama yapmayı
başardı. Buluşuna daha sonra eski
Yunanca “kuru” ve “yazma”
anlamlarına gelen kelimelerin
birleşiminden oluşan “Xerografi” adı
verildi. 1940 yılında buluşunun
patentini alıp üretime geçmek için
şirket arayışına girdi. İçlerinde IBM,
General Electric ve Kodak gibi
önemli markaların da bulunduğu
20’den fazla şirket tarafından
reddedildi. 1944 yılında bir destekçi
bulabildi ve 1947 yılında New
Yorklu küçük bir şirket olan Haloid
Company adlı şirket, Carlson’un
tekniğinin haklarını satın aldı. Belge
çoğaltma konusunda büyük bir çığır
açacak sistemin adından esinlenerek
kendi adını da değiştiren Haloid
Company’nin bugünkü adı Xerox.
Şirketin ortağı da olan Chester
Carlson, 1968 yılında geçirdiği kalp
krizi sonrası öldüğünde ofislerdeki
hayatı değiştirmişti…

BULMACA

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Futbol alanında ilk kez
sendikal faaliyet başlatan,
yine geçen ay 64 yaşında
kaybettiğimiz millî futbolcu,
teknik direktör ve
sendikacı… “Uzunçalar”
anlamında kullanılan
kısaltma… 2- Aynı işi
yapanların giydikleri,
tüzükle belirtilmiş, bir örnek
giysi… Batarya… 3- Su…
Müstahkem mevki… Varlıklı
kişinin harcamalarını yapan
kimse… 4- “Kazablanka”
filmiyle anımsanan Afrika
ülkesi… Güldürü niteliğinde
kısa oyun… Bir kimsenin işi
veya mesleği ile ilgili olarak
kullanılan ad… 5- Gelir
getiren mülk… Anadolu
Ajansı’nın kısa adı…
Hollanda’nın plaka işareti…
6- 2004’te ilk mağazasını
Eminönü’nde açarak toptan
ve perakende kahve
satışlarına başlayan,
günümüzde Türk
kahvesinden espresso bazlı

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

gurme kahve çeşitlerine,
aromalı filtre kahvelerden
soğuk kahvelere uzanan
50’den fazla çeşit sunan
firma… 7- (Tersi)
Slovakya’nın internet ülke
kodu… Bir düşünceye
gönülden bağlı bulunma…
8- Tur operatörü bir firma…
Dağ keçisi…
9- Kullanılması hemen
mümkün olan para…
“Takım” anlamındaki
kısaltma… Bir süt
markası… 10- Osmiyum
elementinin simgesi…
(Tersi) BAE’nin internet
kodu… 11- Bir gelişimi
gösteren nicelikler veya
değerler arasındaki ilişki…
Van Cleef ve Marvin soyadlı
Amerikalı aktörlerin ortak
adı… 12- İskambil
kağıtlarında papaza verilen
isim… Tavla oyununda
elinde kırık taşı bulunan
oyuncunun attığı, uygun
olmayan zar… Güreşte bir
oyun.
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