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Litvanya’dan 
Tayvan’a aşı yardımı

Yirmi bin doz aşı eylül ayında 
Tayvan’a gelecek.

Salgının ilk günlerinde Tayvan Lit-
vanya’ya 100 bin maske göndermiş-
ti. Litvanya ekonomi bakanı “Tayvan 
zor zamanlarda bize yardım etmiş-
ti. Biz de onlara şimdi yardım et-
mek istiyoruz.” dedi. Litvanya dışiş-
leri bakanı ise “Dost ülkeler birbirine 
yardım etmeli.” dedi.

n c c u t u r k c e . c o m

t a i w a n n e w s . c o m . t w

Sıcaklar nedeniyle 
719 kişi öldü

Sıcaklıklar 50 dereceye 
yaklaştı.

Kanada son zamanların en sıcak yaz 
mevsimini yaşıyor. Hava sıcaklıkları 
49,6 dereceye kadar yükseldi. Sıcak-
lar nedeniyle bir hafta içinde 719 
kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin 
çoğu yaşlı insanlardı ve klimasız ev-
lerde yaşıyorlardı.

p l e d g e t i m e s . c o m

Titanic tekrar yola çıkıyor

Avustralyalı Blue Star Line 
şirketi Titanic gemisini ye-
niden yapacak. Titanic 2 
gemisi 2022 yılında yola 
çıkacak.
Titanic 2 gemisi ilk gemiye 
benzeyecek. Şirketin yöne-
ticileri “Birçok kişi Titanic’le 
yolculuk yapmayı hayal 
ediyor. Biz bu hayali ger-
çekleştireceğiz.” dedi.

h o u s e b e a u t i f u l . c o m

İlk Titanic gemisi 1912 
yılında Amerika’nın New 
York City şehrine gitmek 
için yola çıkmıştı, fakat 
okyanusta bir buz dağı-
na çarpmış ve batmıştı.
Bu kazada bin beş yüz 
kişi ölmüştü.
Titanic 2 gemisi de 2022 
yılında İngiltere’den 
yola çıkmayı planlıyor.

Çöpten 
değerli 
tablolar 
çıktı

Almanya’da yol kena-
rındaki bir çöp kutu-
sunda iki değerli tablo 
bulundu. Tablolar 17. 
yüzyıla ait.

Polisler günlerdir tablola-
rın sahiplerini arıyor, an-
cak henüz kimseyi bula-
madılar. Uzmanlara göre 
tabloların biri Hollandalı 

ressam Samuel van 
Hoogstraten tarafın-
dan, diğeri ise İtalyan 
ressam Pietro Bellotti 
tarafından yapılmış.   

Zenginler uzaya 
gitmek için yarışıyor

Dünyanın en zenginleri uzaya daha önce gitmek için 
yarışıyorlar.

Richard Branson sosyal medyada-
ki açıklamasında “11 Temmuz’da 
uzay hayalimi gerçekleştireceğim.” 
dedi. 
Uzay yarışında şimdilik Richard 
Branson önde görünüyor. Bran-
son’un amacı yakın gelecekte 
uzay turizmi ile daha çok kişiyi 
uzaya götürmek. 
Şimdiye kadar 600 kişi uzaya çık-
mak için bilet satın aldı. Bu yol-
culuğun ücreti ise 350 bin dolar.

i t c . u a

Son yıllarda milyarderler arasın-
da büyük bir yarış var. Amerikalı 
milyarder Jeff Bezoss ve İngiliz 
milyarder Richard Branson uzay 
yarışında birinci olmaya çalışı-
yor.
Jeff Bezos daha önce “20 Tem-
muz’da çocukluk hayalimi gerçek-
leştireceğim ve uzaya çıkacağım.“ 
demişti. İngiliz milyarder Richard 
Branson ise bunu daha erken yap-
mayı planlıyor.

內文中譯請參見 NCCUTURKCE.COM

b b c . c o m
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Kürşat Ceylan, 34 yaşında görme engelli 
bir genç.  “Görme engellilere nasıl yar-
dımcı olabilirim?” sorusu ile yola çıktı ve 
“We Walk” adlı akıllı bastonu icat etti. Time 
dergisi akıllı bastonu yılın en önemli icat-
larından biri olarak gösterdi. Akıllı baston 
milyonlarca görme engelli insanın hayatı-
nı değiştirecek.

Görme engelliler için 
akıllı baston
WeWalk görme engellileri bir yere çarpmadan önce uyarıyor ve 
yol tarif edebiliyor.

Dünyanın birçok ülkesinden binlerce 
kişi akıllı bastonu satın alıyor. Baston 
bugüne kadar birçok kişinin hayatını 
kolaylaştırdı. Mesela İrlandalı bir adam 
Kürşat Ceylan’a şu maili yazmış: “Ben 
sonradan kör oldum. Depresyonday-
dım. WeWalk sayesinde hayata tekrar 
başladım.”

Türkiye voleybolda 
dünya üçüncüsü oldu

Voleybol Milletler Ligi turnuvası bu yıl İtalya’da düzen-
lendi. Voleybol Milletler Ligi’ne her yıl dünyanın en iyi 
16 voleybol takımı katılıyor. Turnuva boyunca her ta-
kım 15 maç yapıyor. Türkiye bu yıl turnuvadaki 15 ma-
çın 11’ini kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Türkiye son 
maçta Japonya ile karşılaştı ve maçı 3-0 kazandı. 
2021 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu ise ABD oldu. 
ABD finalde Brezilya’yı yendi.

İtalya’daki organizasyonda Türkiye son maçta 
Japonya’yı yenerek üçüncü oldu.

t r. s p u t n i k n e w s . c o m

Amerikalı dalgıç balinanın midesine gitmekten son anda 
kurtuldu.

Michael Packard adlı bir Ameri-
kalı dalgıç ıstakoz toplamak için 
denize daldı. 
Bir süre sonra çok tuhaf bir şey 
oldu. Suyun içindeyken bir şey 
onu çekmeye başladı. Bu şey 
büyük bir balinaydı.

Balina adamı yuttuktan 
sonra geri tükürdü

Packard olayı şöyle anlatıyor: 
“Balina beni yutmuştu. Suyun için-
de başını sallıyordu. Bunu hissedi-
yordum. Fakat bir süre sonra beni 
tükürdü.”
Şanslı adam balinanın ağzında 
yaklaşık 40 saniye kaldı. 

f l i p b o a r d . c o m

c y b e r m a g o n l i n e . c o m
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Bulmaca

Dünyayı gezmek birçok kişinin en 
büyük hayallerinden biridir. Fran-
sız Guedeney ailesi bu hayali ger-
çekleştirmek için bir karavan satın 
aldı.
Üç kişilik aile Fransa’dan yola çık-
tıktan sonra sırayla İtalya, Arnavut-
luk, Kuzey Makedonya ve Yunanis-
tan’ı gezdi.

Karavanla dünyayı geziyorlar

Fransız aile, evlerini ve arabalarını satıp karavanla dünya 
turuna çıktı.

Guedeney ailesi iki buçuk ay önce 
Türkiye’ye geldi. Şimdiye kadar 
Türkiye’de dokuz şehri gezdiler. 
Aile Türkiye’de birkaç ay daha ka-
lıp bütün şehirleri görmek istiyor. 
Guedeney ailesi Türkiye’den sonra 
sırayla İran, Azerbaycan, Özbekis-
tan, Kazakistan, Moğolistan, Rusya 
ve Çin’e gitmeyi planlıyor.

c y b e r m a g o n l i n e . c o m

Sorular
1. Kanun sözcüğünün eş anlamlısı
2. Yasak sözcüğünün zıt anlamlısı
3. İki ayaklı, kanatlı evcil bir hayvan.
4. Evin bir bölümü.
5. Başka ülkeleri ya da şehirleri gezen kişi.
6. Sağlam sözcüğünün zıt anlamlısı.
7. Bir deniz taşıtı
8. Yolculuk yapan kişi.
9. Kızgın sözcüğünün eş anlamlısı
10. Bir tür içecek.
11. Dayı, hala, amca ve teyzenin çocukları.
12. Restoran ve lokantalarda müşterilere ye-
mek getiren kişi.
13. İlaç satılan dükkan.
14. Başka bir ülkeye gitmek için gerekli belge.



n c c u t u r k c e . c o m

Ünlü futbolcu Ronaldo Avrupa şampiyonasında Porte-
kiz-Macaristan maçından önce gazetecilerle buluştu. Ronal-
do masadaki kola şişelerini kaldırdıktan sonra gazetecilere 
“Su için!“ dedi.
Ronaldo’nun bu hareketinden sonra Coca-Cola şirketi 4 mil-
yar dolar zarar etti. Şirket ayrıca “Herkes kendi içeceğini se-
çebilir.” diye bir açıklama yaptı.

Kola içmeyin, su için! 

Portekizli futbolcu basın toplantısında masadaki 
kola şişelerini kaldırdı.

i n d i a n e x p r e s s . c o m

En yakın 
arkadaşı bir 
timsah

Amerika’da Joie Hen-
ney adlı bir adamın 
evcil timsahı var. Dört 
yaşındaki timsahın 
boyu 1,5 metre. 

Yaşlı adam timsahını çok 
seviyor.  “Evet, o vahşi 
bir hayvan, ama onun 
yanında kendimi çok iyi 
hissediyorum.“ diyor. 

Adama göre timsah çok 
sakin. Bugüne kadar hiç 
kimseyi ısırmamış. Ona 
göre timsah beslemek o 
kadar da tehlikeli değil.

m e t r o . c o . u k

Türkiye’de Nimet Süner adlı 
bir kadın 74 yaşında tıp fakül-
tesinden mezun oldu. 
Nimet Süner aslında 1964 yı-
lında tıp fakültesine başlamış. 
3. sınıfta evlenmeye karar ver-
miş. Evlendikten sonra ise üni-
versiteyi bırakmış ve başka bir 
iş yapmaya başlamış.

74 yaşında doktor oldu
En büyük hayalini 74 yaşında gerçekleştirdi.

s o z c u . c o m . t r

35 yıl çalıştıktan sonra emekli 
olmuş. Emekli olduktan sonra 
ise gençlik hayalini gerçekleş-
tirmeye karar vermiş. 
Nimet Süner “Şu anda 74 ya-
şındayım. Hayatımın bundan 
sonraki döneminde doktorluk 
yapmak istiyorum. “ diyor.

İnsanoğlunun en büyük hayallerinden biri daha 
gerçekleşiyor.

Slovakya’da Klein Vision adlı şirket uçan arabayla bir test uçuşu yaptı. 
Uçan araba Slovakya’nın Nitra şehrinden başkent Bratislava’ya kadar 
uçtu. 
Uçan araba 200 kilo taşıyabiliyor ve içine iki yolcu oturabiliyor. Uçan 
araba saatte 170 kilometre gidiyor ve yaklaşık 2500 metre yüksekliğe 
çıkabiliyor.

Uçan araba göklerde

f l y e r. c o . u k


