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YENİ TÜRKİYE
Büyük ülkemizin “Büyük Ekonomisi”…. On, onbeş gündür Rahip Brunson ile yatıp,
Pastör Brunson ile kalkıyor. İster inanın ister inanmayın… Ekonomimiz, Dövizimiz, Faizimiz,
Bütçemiz işte bu beyaz yüzlü adama bağlı. Bugün çıkıp Amerika’ya uçarsa Dolar boşalıyor
5.75 – 5.80… Yok tutukluluk… Ev hapsi aynen devam ederse Dolar doluyor. 6.20 – 6.40 iyi
mi. Ne ekonomi imiş arkadaş… Dünyada eşi emsali yok. Herkes nefesini tutmuş mahkeme
sonucunu bekliyor.
Unutma Türkiye 12 Ekim 2018…… Ülkenin hali budur.
Piyasalar, Brunson SERBEST’İ satın aldı. Dolar hızla düşüyor.
----------------------------------------------------Neyse ki McKinsey derdinden kurtulduk. Kurtulduk mu acaba? Nah şuraya
yazıyoruz… En geç 6 ay sonra bu konu bambaşka bir şekilde önümüze gelecek.
Verilecekler verildi… Alınacaklar alındı… Göreceksiniz olacaklar da olacak.
----------------------------------------------------Ekonomimizle ilgili son haber biraz şaşırtıcı… Evet, sonunda bu da oldu…
Konkordato fırtınasının gelip de milletin uçkurunu çözeceğini beklemiyorduk… Alın işte
“Sonunda Geneleve de kayyum atandı”. Sakın küçümsemeyin orada çok önemli ticaret
var… Günlük ciro 50.000 TL… Evet, yazıyla Elli bin Türk Lirası günlük para geliyor. Bu
paranın kaça bölünmesi gerektiğini siz hesap edin. Galiba orada miting yapıyorlar.
----------------------------------------------------Şimdi indirim zamanı… Bu Pazar herkes büyük marketlere davetli… %10 indirim
var… Evet, %10 indirim… 50 üründe indirim… Ne kadar iyi... Devlet İstatistik’in yeni
yöneticileri çok yoğun çalışıyor. Bu 50 ürünün en az 40’ının başka bir yerden seçilmesini
istiyorlar. Nerden mi?.. “Enflasyon paketinden.” Evet, bunu becerirlerse Ekim enflasyonu
düşük çıkabilir. İyi de enflasyon paketindeki “pinpon topu %10 ucuzlamış” kim inanır?..
Bize göre DAMAT İNANIR.
Sonuçları haftaya karşılaştırın.
Soru; indirimli 50 üründen kaçı enflasyon paketinden?
Soru; en yalaka market zincirini seçebilirsiniz.
----------------------------------------------------Haftanın konusu… Kaşıkçı’ mı, Topçu – Popçu kavgası mı karar veremedik… Bir
baktık ki sosyal medya kararı vermiş… Konu, açık ara topçu – popçu kavgası.
Olay şu topçu, popçu’nun karısına sarkmış
Yetmemiş bi kafada popçunun burnunu kırmış...
O da yetmemiş silahla hastaneyi basmış.
En güzeli yine sosyal medyada var…
ESKİ TÜRKİYE METİN OKTAY
YENİ TÜRKİYE ARDA TURAN
Hani diyordu ya…….Şeytan Rıdvan, abiii BEN DE VARIM.
Sen ne diyorsun?
Arda kardeşim BEN DE VARIM.

