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Hastenelik buzdolabı...
• Rizeli Yılmaz, tutması için kardeşi
Turan’a çatıdan buzdolabı attı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde “Karadeniz
fıkralarını” aratmayan bir olay yaşandı.
Rizeli iki kardeş iki katlı evlerinin 
çatısında bulunan hurda eşyaları satmak
istedi. Çatıya çıkan Yılmaz Başak (37),
eşyaları yukardan atarken kardeşi de
“satılcak hurdalar yıpranmasın”diye,
aşşağıda tutmaya başladı.

Hafif eşyalardan sonra sıra buzdolabına
geldi. Ağabey buzdolabını da diğerleri
gibi çatıdan attı. Tutmaya çalışan Turan
Başak (25), 70-80 kilo ağırlığındaki 
buzdolabının altında ezilerek hastaneye
kaldırıldı. Başak’ın hayati tehlikede
olduğu belirtildi. (2006)
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COMIC • Stanislaw Kosciesza

VAY HAYVAN • aziz yavuzdoğan

TURKISH
• Uluslar, tarihi bir kategoridir ve zaman
içerisinde kaybolur. Filozoflar böyle diyor
ama sorun onların asla bir güç 
olmamasındadır...

• Bukalemun rüyası: 
Bana bakanlık teklif ettiler. Ben imzalar için
renk değiştiren bir kalem istedim...

• BM anayasası önsöz: Herkes top 
çalabilir fakat ortalıkta görünmeden...

• Bosna’nın sonu yok, çünkü başlangıcı da
yok...

• Papa istifa etti, kilise yerinde duruyor...
 ---

BOSNIAN
• Nacija je historijska kategorija i ona ce u
vremenskom kontinuumu nestati- filozofi su
govorili. Problem je sto oni nikada nisu bili
na vlasti!

• Kameleonski san: Nudili su mi mjesto
Ministra samo da potpisem. Trazio sam
grafitnu olovku... za svaki slucaj!

• Preambula Ustava BiH poslije 
korekcije Dejtonskog mirovnog sporazuma:
Tamo gdje svi kradu, niko ne krade!...

• U Bosni i Hercegovini se kraj ne nazire.
Pocetka.

• Papa je dao ostavku. Crkva nikada nece.
---

ENGLISH
• Nation is an historic category and will 
disappear within the time continuum.
philosophers were saying. Problem is that they
have never been on the power!

• Chameleon dream: They have offered me a
place of Minister if I just signed. I have asked
for the pen..for any case!

• Preamble of the BH Constitution after the
correction of Dayton peace agreement: In the
place where everybody steals, nobody does it!

• In Bosnia and Herzegovina there is no end.
Of the beginning.

• The Pope resigned. The Church will never
do so.

Sabahudin Hadzialic
aphorisms
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