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Dünyadaki doğal afetler insanlar kadar hayvan türlerini de 
etkiliyor. Konuyla ilgili son kötü haber Avustralya’dan geldi. 
Son üç yılda ülkedeki koala nüfusunun üçte biri yok oldu. 
Avustralya’da şu anda yaklaşık 58 bin koala bulunuyor. 
2018’de ise koalaların sayısı 80 bin civarındaydı.
Koala sayısının azalmasının en önemli nedenlerinden biri 
2019 ve 2020’deki orman yangınları. Diğer önemli nedenler 
ise aşırı sıcaklar ve kuraklık.

Avustralya’da koalaların 
sayısı azalıyor

Orman yangınları, kuraklık ve sıcak havalar yüzünden 
koalaların üçte biri yok oldu.
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Çocuklar 
neden brokoli 
sevmezler?

Yeni bir araştırmaya 
göre çocukların broko-
liyi sevmemesinin bir 
nedeni var.
Avustralyalı araştırma-

cılara göre brokoli, lahana 
gibi sebzelerin kokusu in-
sanları rahatsız ediyor. Bu 
sebzeleri yedikten sonra 
ağızda kötü bir koku olu-

şuyor. Yetişkinler zaman-
la bu kokuya alışıyorlar, 
fakat küçük çocuklar için 
aynı şeyi söylemek zor.
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Endonezya’nın Bali adasında 
maymunlar son zamanlarda 
yiyecek bulamıyorlar. Adadaki 
maymunlar eskiden turistler 
tarafından besleniyordu, ancak 
koronavirüs nedeniyle ülkeye 
turist gelmiyor. Maymunlar 

Endonezya’da maymunlar 
hırsızlık yapmaya başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye turist gelmiyor, bu 
yüzden maymunlar yiyecek bulmak için köylere gidiyor.

m z . d e

da ormanın yakınlarındaki köylere 
gidip yiyecek çalıyorlar. 
Bir yetkili “Maymunların hırsızlık 
yapma nedeni yalnızca açlık değil.” 
diyor. Yetkiliye göre bu maymunlar 
insanlarla yaşamaya alışkınlar ve 
biraz ilgi istiyorlar.

Herkes onu kayıp sanıyordu, fakat gerçek kısa süre sonra 
ortaya çıktı.
İlginç olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. 50 yaşındaki Beyhan 
Mutlu gece arkadaşlarıyla ormanda içki içtikten sonra ortadan kay-
boldu. Uzun süre kimse ondan haber alamadı. Arkadaşları yetkililer-
den yardım istedi. Aynı gece bir arama-kurtarma ekibi ormanda kayıp 
adamı aramaya başladı. 
Beyhan Mutlu ormandaki kalabalık gruba yaklaşıp “Ne arıyorsunuz?” 
diye sordu. Bir görevli “Kayıp bir adamı arıyorız.” dedi. Böylece o da 
arama çalışmalarına katıldı. Arama sırasında bir görevli “Beyhan Mut-
lu!” diye bağırdı. Beyhan Mutlu “Buradayım.“ diye cevap verdi. Böylece 
arama çalışmaları sona erdi.

Ormanda kendisini aradı
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B1 düzeyi

Dünyadan, Türkiye’den, Tayvan’dan
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Tayvan’da yedi katlı 
bina yıkıldı 

41 yıllık bina yıkım çalışmaları 
sırasında çöktü.

Tayvan’ın Hualien şehrinde yedi kat-
lı bir otel binası çöktü. Olay sırasında 
binanın içinde hiç kimse yok, ancak 
bina yol üzerindeki üç arabaya zarar 
verdi. Olayda kimse yaralanmadı.
Yetkililer binanın yıkılma nedenini 
araştırıyorlar.
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Japonya’nın yeni 
başbakanı belli oldu

Eski dış işleri bakanı Kishida 
ülkenin yeni başbakanı oldu.

Japonya’nın eski dış işleri bakanı 
Fumio Kishida 4 Ekim’de Japonya 
meclisi tarafından ülkenin yeni baş-
bakanı seçildi. 
64 yaşındaki yeni başbakan 2012-
2017 yılları arasında Japonya’nın dış 
işleri bakanı olarak görev yapmıştı.
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Süt ürünleri kalbe iyi geliyor

Yeni bir araştırma kalp sağ-
lığı için süt, peynir, yoğurt 
gibi ürünlerin önemini or-
taya koyuyor.
İsveçli araştırmacılar 4,150 
kişiyle çalıştılar. Araştırma 
sonuçlarına göre süt ürün-
leri tüketmek kalp hastalık-
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ları riskini azaltıyor. 
İsveç’teki bu araştırma 
ABD, Danimarka ve İngil-
tere’deki başka araştır-
malarla da uyumlu.
Araştırmacılar “Süt sağlık-
lı bir diyetin parçası olabi-
lir.” diyor.

Şişe içindeki 
37 yıllık 
mektup 

9 yaşındaki bir kız ço-
cuğu Hawaii’de ailesiy-
le birlikte sahilde ge-
zerken bir şişe buldu. 
Şişenin içinde bir mek-

tup vardı. Şişe 1984 
yılında Japonya’daki 
bir lisenin öğrencileri 
tarafından okyanusa 
bırakılmıştı. Öğrenci-

ler bunun gibi 750 şişeyi 
daha okyanusa bırakmış-
lardı. Bugüne kadar bu 
750 şişeden 54 tanesi bu-
lundu.

Üç ülke Çin’e karşı 
birleşti

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya 
arasında yeni bir ittifak kuruldu: AUKUS

gilendirmiyor. Japonya anlaşma-
dan memnun. Çünkü Japonya 
Asya-Pasifik’te ABD politikalarını 
destekliyor.
Fransa ise anlaşmadan rahat-
sız. Anlaşmadan önce Fransa 
Avustralya’ya denizaltı satmayı 
planlıyordu. Ancak Avustral-
ya denizaltıları almaktan vaz-
geçti. Bu da ilişkileri olumsuz 
etkileyecek gibi görünüyor.

c r i k e y. c o m . a u

Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve 
Batı ülkeleri arasındaki anlaşmaz-
lıklar büyüyor. En son üç ülke; 
ABD, İngiltere ve Avustralya Çin’e 
karşı bir ittifak kurdu. İttifakın 
amacı Çin’in Asya-Pasifik’teki et-
kisini azaltmak. 
Bu ittifak haberi tüm dünyada ses 
getirdi. Çin “Bu anlaşma bölgede-
ki barışa ciddi zarar verecek.” açık-
lamasını yaptı.
AUKUS anlaşması sadece Çin’i il-
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Günümüzün en popüler video izleme 
platformu YouTube. Şu anda dünyada 
2 milyar kişi YouTube kullanıyor. An-
cak YouTube’un artık çok önemli bir 
rakibi var: TikTok.
Yeni bir rapora göre sosyal medya 
kullanıcıları YouTube’dan çok Tik-
Tok’ta zaman geçiriyorlar.

TikTok YouTube’u geçti

Yeni bir rapora göre, İngiltere ve ABD’deki sosyal medya kullanıcıları 
YouTube’dan çok TikTok’ta vakit geçiriyor.

Rapor yalnızca ABD’deki ve İngil-
tere’deki istatistikleri gösteriyor. 
ABD’deki kullanıcılar TikTok’ta ayda 
ortalama 24 saat, YouTube’da 23 saat 
zaman geçiriyorlar.
İngiltere’deki kullanıcılar ise Tik-
Tok’ta yaklaşık 26 saat, Youtube’da 
16 saat zaman geçiriyorlar.

Tayland’da taksiler 
sebze bahçesi oldu

Koronavirüs salgını bütün dünyayı etkilemeye devam 
ediyor. Salgın birçok sektörü olumsuz etkiledi. Bunlardan 
biri de taksi sektörü. 
Tayland’da salgın nedeniyle birçok taksici işsiz kaldı. Şe-
hirdeki yüzlerce taksi otoparklarda duruyor. Bir şirket bu 
taksileri sebze bahçesi olarak kullanmaya karar verdi. Ça-
lışanlar taksilerin üstünde domates, salatalık ve fasulye 
yetiştiriyorlar.

Pandemi nedeniyle taksiciler arabalarını bahçe 
olarak kullanmaya başladılar.
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Japonya’da 100 yaşından büyük kişilerin sayısı 86,500’e ulaştı.
Japonya’da, 100 yaşından bü-
yüklerin sayısı ülke tarihindeki 
en yüksek seviyeye ulaştı. Ja-
ponya’daki ortalama yaşam sü-
resi kadınlar için 88 yıl, erkekler 
için ise 82 yıl. Ülkedeki en yaşlı 
kadın 118 yaşındaki Kane Tana-
ka, en yaşlı erkek ise 111 yaşın-
daki Ueda Mikizo.

Her 1,450 Japon’dan biri 
100 yaşın üzerinde

50 yıl önce Japonya’da sadece 
153 kişi 100 yaşından büyüktü. 
Bu sayı sonraki her yıl arttı. Uz-
manlara göre 2023 yılına kadar 
100 yaşından büyük kişilerin sa-
yısı 100,000’i geçecek.
Japonya, Hong Kong’dan sonra 
dünyada ortalama yaşam süresi 
en yüksek ikinci ülke.

c b s n e w s . c o m
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Bulmaca

Virginia Oliver 1920’li yıllardan beri 
ıstakoz avcılığı yapıyor. 
Yaşlı kadın “Bu işi hayatım boyunca 
yaptım, bu yüzden yapmaya devam 
edeceğim. Istakoz avlamayı ve denizi 
hâlâ seviyorum.” diyor. 
Virginia Oliver her sabah 78 yaşında-
ki oğluyla birlikte teknesine biniyor 
ve ıstakoz avlamaya gidiyor. 

Dünyanın en yaşlı ıstakoz avcısı
101 yaşındaki Amerikalı Virginia Oliver sekiz yaşından beri ıstakoz 
avlıyor. Komşuları ve arkadaşları ona “Istakoz Hanım“ diyor.

Virginia Oliver 93 yıldır bu işi ya-
pıyor. Ona göre uzun  ve sağlıklı 
yaşamanın sırrı “özgür” olmak. 
Yaşlı kadın “Istakoz avlamanın 
en güzel yanı özgür olmak. Kendi 
kendimin patronuyum. İstediğim 
zaman işe gidiyorum, istemediğim 
zaman evde oturuyorum.” diyor.
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Sorular
1. Bir video paylaşma uygulaması
2. ”Zaman” sözcüğünün eş anlamlısı
3. Bir yarışta, maçta ya da yarışmada karşı taraf.
4. Bir ücretli ulaşım aracı.
5. ”Yaşam” sözcüğünün eş anlamlısı.
6. ”Parlamento” sözcüğünün eş anlamlısı.
7. Vücudumuzun en önemli organlarından biri.
8. Bir süt ürünü.
9. Ağaçta yaşayan, sevimli ve tembel bir hayvan.
10. Dört tarafında deniz olan toprak parçası.
11. ”çoğalmak” sözcüğünün zıt anlamlısı.
12. Eski bir haberle me aracı.
13. Araba park edilen yer.
14. Büyük deniz. Kıtaları birbirinden ayırır.


