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Playwright
[ Oyun Yazarı ]
Dario Fo, Nobel-winning playwright, dies aged 90 :
Dario Fo, Nobel ödüllü oyun yazarı 90 yaşında öldü.

Stadium
[ Stadyum ]
Real Madrid’s new stadium could include hotel and shopping mall :
Real Madrid’in yeni stadyumunda, otel ve alışverişi olabilir.

Global Warming
[ Küresel Isınma ]
How global warming is leading people to re-use their clothes :
Küresel ısınma nasıl insanların kıyafetlerini yeniden kullanmalarına neden olacak.

Cold War
[ Soğuk Savaş ]
We are facing the possibility of a second Cold War – and if it happens, Isis will never be defeated :
İkinci soğuk savaş olasılığıyla karşı karşıyayız – ve eğer olursa, IŞİD asla yenilemez.

Clown
[ Palyaço ]
Killer clown craze: Russian Embassy warns citizens to be on alert in Britain :
Katil palyaço modası : Rusya Büyükelçiliği, İngiltere’de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Expectation
[ Beklenti ]
Turkey’s lira weakened to a record amid rising expectations that the Federal Reserve will boost U.S. interest rates.
FED’in faiz oranı artırımı beklentisinin yükselmesi sonrasında Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti.

Recession
[ Resesyon ]
Federal Reserve officials who favor hiking interest rates worry that waiting too long could send the country into a recession.
Amerikan Merkez Bankasında faiz artışından yana olan yetkililer, bu konuda uzunca bir süre beklemenin ülkeyi resesyona sürükleyeceğinden
kaygılılar.
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Officially
[ Resmi Olarak ]
On October 1, the Chinese renminbi officially joins becomes the fifth international reserve currency
1 Ekimde, Çin renminbisi resmi olarak beşinci uluslararası rezerv para olacak.

Hypothesis
[ Hipotez ]
The Bank of Japan is testing Romer’s hypothesis :
Japon merkez bankası, Romer hipotezini test ediyor.

Physicist
[ Fizikçi ]
Several physicists have suggested that our Universe is not real and is instead a giant simulation :
Bazı fizikçiler, evrenimizin gerçek olmadığını ve aksine büyük bir simülasyon olduğunu iddia ediyor.

2/2

