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Kadınlardan karikatür turşusu...
• Brezilya, Portekiz ve Japon’yadan 26
kadın çizerin 45 çalışmasının yer aldığı
özel bir albüm yayımlandı.   

3 ayrı ülkenin kadın çizerlerinin bir
araya gelmesi nedeniyle hazırlanan;
Türkçede “Kadınlardan turşu” anlamına 
gelebilecek adlı albüm çalışması oldukça 
ilgi göreceğe benzer...

3 issue of Pickles The time women
“Picles, Especial Mulheres”
• It is approaching time magazine "Pickles, Special
Women"! The team of authors is complete. We bring
together 45 works of 26 authors from all over Brazil,
Japan and Portugal. Under the theme: "the condition of
women in society today" our artists have developed a real
picture, courageous, imaginative and insightful as the
woman is located in the contemporary world and all its
challenges.

Gandhi’nin ruhu Mısır’da...
• Hindistan’ın dünyaca ünlü lideri
Mahatma Gandhi’nin doğumun 144. yılı
münasebetiyle, Hintli karikatürcülerin 
eserlerinden oluşan sergi Kahire’de
sergilendi. Kahire’deki Mevlana Kültür
Merkezi’ndeki sergide, ayrıca sinema,
sanat, edebiyat ve siyaset dünyasının
tanınmış kişilerinin portre çizimleri de yer
aldı... 2 Ekim’de açılan sergi, 14 Kasım’a
kadar izlendi.

Gandhi.

İzmir’den Neşeli Mizah...
• Konak Belediyesi, Neşe ve
Karikatür Müzesi’nce karikatürcü
Mustafa Yıldız yönetiminde
yayımlanan “Neşeli” mizah der-
gisinin 4. sayısı çıktı. İki ayda bir
çıkan dergi okurlara ücretsiz
dağıtılıyor.

MaxMinus dergisinin 51. sayısı çıktı...
New issue (No 51) of MaxMinus 
humor magazine is the published
• Bosna-Hersek’te yayımlanan uluslararası
MaxMinus mizah dergisinin 51. sayısı yayımlandı.
Yazı işleri müdürlüğünü Sabahudin Hadzialic’in
yaptığı derginin Türkiye temsilciliğini ise Aziz
Yavuzdoğan yapıyor. Fenamizah’ın kardeş dergisi
olan MaxMinus’un Aralık sayısının kapağını Hule
Hanusic çizdi. Brezilya’daki Dünya Kupası’na 

katılmayı hak eden Bosna
Hersek milli takımı kapak
konusu olarak ele alınmış...

• New issue (No 51) 
of MaxMinus humor 
magazine is the published in
the  Bosnia & Herzegovina.
Sabahudin Hadzialic chief
editor of the magazine. The
exclusively for MaxMinus
magazine on the cover car-
toon from Huseijn Hule
Hanusic, Austria.

Prominent Indian personalities showcased in Cairo exhibition...
• Cairo's Maulana Azad Centre for Indian Culture (MACIC) was launch an exhibition entitled
the "Spirit of Gandhi in Egypt" on 2 October, marking the birth date of India's famous 
peacemaker Mahatma Gandhi (1869-1948).
An exhibition by the Egyptian Caricature Society depicting prominent Indian figures from the
field of politics, art and literature, and cinema, alongside leading Egyptians was inaugurated at
the Maulana Azad Centre for Indian Culture (MACIC) here.
The Egyptian Caricature Society has worked closely with the Maulana Azad Centre recently with
an exhibition of caricatures of Mahatma Gandhi inaugurated Oct 2 to mark his 144th birth
anniversary and the International Day of Non-Violence.
The exhibition remained open till Nov 14.

Sabahudin Hadzialic
(editor-in-chief)


