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•Atatürk heykellerini kırma ve boyama günlük adliyeden oldu. 
Saldırganlar her zamanki gibi “akli dengesi yerinde olmayan 
vatandaş” çıkarken, bu kez şikâyette bulunulan polisin de beş 
aydır sarık, cübbe ve sakalla görev yaptığı anlaşıldı. 
•Türkiye’nin Yeni Boyama Kitabı: “Tutuklanan insan hakları 
savunucularını gelişigüzel karalıyoruz”. “Bütün sanıkların 
kıyafetlerini tek renge boyuyoruz”. “Beyaz yalanları pembeye 
boyuyoruz”. “Heykel sanılarak gözaltına alınmayan 
performans sanatçısını insan hakları anıtı gibi boyuyoruz”. 
“Polisin şiddet ve işkence izlerini hayalinizdeki renklere 
boyuyoruz”... 
•İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi Diyanet’e tahsis edildi. 
Nedeni sual olunmaz!
•Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Ülkemizin 
bireysel güvenlik ve yatırımcı güvenliği konusunda en küçük 
bir sıkıntısı yoktur” açıklamasının hemen ardından, İzmir’de 
taciz şikâyetinde bulunan kadınlara polisten dayak ve 
nasihat: “Size bu kılıkta az bile yapmışlar”. Ülkemizin bir tek 
ŞORT sıkıntısı var.
•Trump “Venezuela’ya askeri müdahale seçenekler arasında”. 
Ancak en az on yıl doluyuz. Sırada Kore, Suriye, Irak, İran, 
Yemen falan var.
•ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarında yaptığı hata nedeniyle 
sınavı kazandığı açıklanan 1499 aday açıkta kaldı. 

“Bekçi”li dönem geri geldi. Yakın gelecekten birkaç başlık: 
Atanamayan bekçiler eylem yaptı. Bu haftaki maçlara yine 
Bekçi hataları damga vurdu. Fetö’nün Bekçi imamı yakalandı. 
Bekçi devletine hayır. Bedelli bekçilikte flaş gelişme. B.Ö.H. 
Bekçi Özel Harekat.
•“Kahrolsun İsrail” yine sloganda kaldı. Isparta’daki kola 
fabrikasını” Reyis” açtı.
•Biri "dünya düz" dedi. Ama sayfamızın yayın ilkeleri onu 
haber yapmaya değer bulmadı. 

•Yine Bayram klasiği. Tatil ne kadar uzun olursa kayıplarımız 
o kadar artıyor. Trafik kazalarında 102 kişi hayatını 
kaybederken, danaya girip kaçıranlarla kurbanları kesmeye 
çalışan binden fazla kişi yaralandı. 

•Abdurrahman Dilipak, Vatikan’ın cin çıkardığını, çıkardığı 
cinleri işe aldığını ve istihbaratta kullandığını söyledi.
•“Racon kesilecekse ben keserim”den sonra gündeme 
dair diğer yapılacaklar. “Atlet giyilecekse ben giyerim”. 
Referandum (Kuzey Irak) yapılacaksa ben yaparım” . “Ayrılıp 
parti kurulacaksa (M.Akşener) ben kurarım”. 
•PEN (Uluslararası Yazarlar Birliği) Onursal Üyesi Aslı Erdoğan, 
Almanya'da önemli ödüller arasında sayılan Erich Maria 
Remarque Barış Ödülüne layık görüldü. Ancak Aslı Erdoğan, 
pasaportuna el konulduğu için ödül törenine katılamayacak.
Erdoğan, daha öncede layık görüldüğü ödülleri, yurt dışı çıkış 
yasağı nedeniyle alamamıştı. 
•Meşale yaktıkları gerekçesiyle Göztepeli taraftarlar 
gözaltına alındı. Suçlamalar arasında terör örgütü üyeliği 
bile var. Sahaya bıçak atan Konyaspor “taraftarları” ise 
anında serbest. İzmir marşı okuyanlarla Tekbir getirenler 
sahalarda da farklı muameleye tabi.
•“Hasbelkader teknoloji üreten” Almanya’yı dize getirmenin 
yolu bulundu. Türk işçiler ürettikleri makinelerin vidalarını 
sıkmayıp gevşek bırakacaklar. Daha önce de CDU, SPD 
ve Yeşiller’in gittiği yolun Pennsylvania ve Kandil olduğu 
bulunmuştu. 
•Myanmar’da insanlık dramı. Müslüman Arakan Rohinga 
Kurtuluş Ordusu’nun Hükümet güçlerine silahlı saldırı 
düzenleyip onlarca askeri öldürmesi sonrası, Ordu ve Budist 
militerler Arakan köylerine saldırdı. BM şiddetten endişe 
duyduğunu açıklarken. Müslüman Bangladeş, Türkiye’nin 
para yardımına rağmen sınır bölgesinde kontrolleri 
sıklaştırarak, daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini bildirdi.  
Tanıdık geldi mi?
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