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ÇANAKKALE SAVAŞI İLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
* Çanakkale cephesinin Birinci Dünya
Savaşı’nda savaştığımız yedi cepheden tek
zaferle ayrıldığımız cephe olduğunu;
* Mustafa Kemal’in Anafartalar, Conkbayırı
ve Arıburnu gibi cephelerde başkumandan
olduğunu ve bu başarılarının Türk milli
mücadelesinin önderi olmasında önemli bir
adım olduğunu;
* Savaşların deniz savaşları ve kara savaş
ları olarak iki ana cephede yapıldığını;
* Savaşlarda metrekareye altı kilogram demir-çelik düştüğünü;
* İngilizlerin savaşta savaş hukukunu ve insanlığı hiçe sayarak
(bugünkü İsrail’in Filistinli Müslümanlara daha modern yöntemler
kullanarak yaptığı gibi) uçaklarla askerlerimizin ayaklarını …… . ………
hedef alan çiviler attığını;
* Esas düşmanın İngilizler olmakla beraber,
İngilizlerin sömürgeleri olan Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan köle asker getirilerek bunlara karşı savaşıldığını;
* Kara savaşlarında şehitlerin ve yaralıların
siperlere taşınması için savaşa her iki tarafın
zaman zaman ara verdiklerini;
* Türk direnişinin başarısı nedeniyle Birinci Dünya Harbi’nin iki sene
uzadığını;
* Yetişmiş ve eğitimli insan gücümüzü oluşturan gençlerimizle öğrencilerimizin kaybedilerek yurdun insan kaynaklarının büyük ölçüde
kaybedildiğini;
* Deniz savaşlarında, topçu eri Seyit Onbaşı’nın çalışan tek
topumuzu doldurmak üzere 215 Kg’lık mermiyi tek başına üç defa
kaldırarak İngilizlerin en önemli donanma güçlerinden olan “Ocean”
adlı geminin büyük yara almasını sağladığını;
* Nusret mayın gemisinin gece karanlığında düşman tarafından
görünmemesi için siyaha boyandığını, elimizdeki tek mayın gemisi
olduğunu ve büyük bir dikkatle İngiliz gemilerini büyük yıkıma uğratan
mayınları boğaza yerleştirdiğini;

KİM DAHA FAKİR
Bir yaz tatilinde zengin bir aile oğlunu köye
götürür. Bu yolculuğun tek amacı insanların
ne kadar fakir olabileceklerini oğullarına
göstermektir. Köyde çok fakir bir ailenin evinde bir gün geçirirler.
Yolculuktan döndüklerinde baba oğluna sorar.
“İnsanların ne kadar fakir olduklarını gördün mü?”
“Evet!”
“Ne öğrendin peki?”
Oğlu cevap verir. “Şunu öğrendim: Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa
dört. Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzumuz var, onlarınsa
sonu olmayan bir dereleri. Bizim bahçemizde ithal lambalarımız var, onların
sa yıldızları. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar, onlar ise bütün gökyüzünü görüyorlar.”
Oğlu sözü bitirdiğinde babası söyleyecek bir şey bulamaz. Oğlu ekler ve
der ki:
“Teşekkür ederim baba, ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için!”
Okuduğunuz metne göre hikâye haritasını doldurunuz.

